
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :  
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ . ΕΠΙΧ . & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α΄ 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.5, να 
γράψετε στο τετράδιό σας 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 επιχείρηση εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, 

προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών 
αναγκών και πρέπει να "αισθάνεται" κοινωνική ευθύνη 
απέναντι στο περιβάλλον της . 

Μονάδες 4 
 

Α.2. Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα είναι µεγαλύτερη 
από το άθροισµα των µερών της . 

Μονάδες 4 
 

Α.3. Η τµηµατοποίηση κατά προϊόν είναι µειονέκτηµα για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών . 

Μονάδες 4 
 

Α.4. Η ικανότητα και η διάθεση ενός ατόµου να υλοποιήσει 
ένα έργο αρκούν για να χαρακτηριστεί το άτοµο 
ώριµο .  

Μονάδες 4 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Α.5. Οι στόχοι και οι προσδοκίες των µετόχων της 
επιχείρησης αποτελούν στοιχείο της εξωτερικής της 
ανάλυσης κατά τη διαδικασία του προγραµµατισµού. 

Μονάδες 4 
 
Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.6. µέχρι και Α.8 , να 
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της πρότασης και  
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 
Α.6. Ένα µειονέκτηµα της εξειδίκευσης  είναι :   

 
α. το χαµηλό κόστος της παραγωγής  
β. η ρουτίνα της εργασίας  
γ. ο δυσκολότερος έλεγχος  των εργαζοµένων από τη 

διοίκηση 
δ. η δαπανηρή εκπαίδευση  των εργαζοµένων .  

Μονάδες 5 
 

 
Α.7. Στην εµπορική λειτουργία  της επιχείρησης  

αναφέρεται  η έννοια :  
 α. χορηγίες  πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
 β. βελτίωση της συσκευασίας  
 γ. παρακολούθηση  των αποθεµάτων της παραγωγής 
 δ. έρευνα  αναγκών  των καταναλωτών .  
  

Μονάδες 5 
 

Α.8. Με κριτήριο τον τρόπο λήψης απόφασης , το πρότυπο 
του ηγέτη χαρακτηρίζεται :  

 α. ώριµο 
 β. προσανατολισµένο στα καθήκοντα  
 γ. δηµοκρατικό  
 δ. προσανατολισµένο στους ανθρώπους .  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις : 
Α.9. Η επιχείρηση ξεχωρίζει  από τις υπόλοιπες κοινωνικές  

οργανώσεις  γιατί συνδέεται  µε την έννοια  της 
επιχειρηµατικότητας . Τι σηµαίνει και τι εµπεριέχει  η 
έννοια αυτή ;  

Μονάδες 9 
 

Α.10. Να ορίσετε τις έννοιες της οµαδοποίησης και της 
τµηµατοποίησης . 

Μονάδες 6 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

Β.1. Κάθε επιχείρηση προσδιορίζει το εύρος διοίκησης 
ανάλογα µε τις ανάγκες της. Να αναφέρετε και να 
εξηγήσετε τους κύριους παράγοντες προσδιορισµού 
του εύρους διοίκησης . 

Μονάδες 16 
 

Β.2.α. Να περιγράψετε τις συνήθεις ενέργειες της 
λειτουργίας των προµηθειών . 

Μονάδες 12 
  

 β. Να αιτιολογήσετε γιατί η λειτουργία των προµηθειών 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επιχείρηση . 

Μονάδες 4 
 

Β.3. Να περιγράψετε τους τρόπους που εφαρµόζονται 
στην πράξη οι κύριες αξίες της ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας . 

 (∆εν ζητείται να αναφέρετε τις κύριες αξίες της 
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας). 

Μονάδες 18 
 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 

θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. 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 . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά 

τη διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
Α.1 Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα 

οποία διαθέτει έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του 
µηχανισµού της αγοράς . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η παραγωγικότητα µετρά ποσότητες ενώ η 
αποδοτικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η οικονοµικότερη προµήθεια πρώτων υλών ανήκει 
στην παραγωγική λειτουργία . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η 
επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Ο ηγέτης στο εξουσιοδοτικό πρότυπο δίνει το δικαίωµα 
να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του 
και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος. 

Μονάδες 4 
 

Α.6 Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη 
λειτουργία του προγραµµατισµού. 

Μονάδες 4 
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Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της πρότασης και  
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Το µάνατζµεντ περιλαµβάνει  τη διαδικασία :   
α. µόνο του προγραµµατισµού 
β. µόνο της οργάνωσης 
γ. µόνο της διεύθυνσης  και του ελέγχου 
δ. όλα τα παραπάνω .  

Μονάδες 6 
 

Α.8 Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες της χρηµατο-
οικονοµικής διοίκησης έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση 
των εισπράξεων και πληρωµών της επιχείρησης: 

 α. η λειτουργία του προϋπολογισµού 
 β. η ταµειακή λειτουργία  
 γ. η λογιστική λειτουργία  
 δ. η λειτουργία διαχείρισης  κεφαλαίων .  

 Μονάδες 6 
 

Α.9 Η θέση ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση µέσω 
γραφείων) είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση 
ελέγχου πάνω  στους ανθρώπους  διατυπώθηκε από :  

 α. Fraderick Taylor 
 β. Henri Fayol 
 γ. Max Weber 
 δ. Gantt. 

Μονάδες 5 
Να απαντήσετε  στην παρακάτω  ερώτηση :  
:  

Α.10 Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση ασχολείται µε την 
παρακολούθηση και τη µελέτη των χρηµατοοικονο-
µικών στοιχείων της επιχείρησης . Για ποιους κυρίως 
λόγους είναι χρήσιµα τα στοιχεία που προκύπτουν; 

Μονάδες 9 
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ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1 Πώς συµβάλλουν στη βελτίωση του µηνύµατος επικοι-

νωνίας : 
 

 α. Η σαφήνεια και η ακρίβεια του µηνύµατος; 
Μονάδες 5 

 
 β. Η πληρότητα του µηνύµατος; 

Μονάδες 5 
 

 γ. Η περιεκτικότητα και η συντοµία του µηνύµατος; 
Μονάδες 5 

 
Β.2 Ποια είναι τα συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα 

που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των οµάδων; 
Μονάδες 20 

 
  
Β.3 α. Γιατί η πιο δυναµική µεταβλητή του µίγµατος 

Marketing είναι η προώθηση του προϊόντος; 
Μονάδες 4 

 
β. Σε τι στοχεύει η αποτελεσµατική προώθηση του 

προϊόντος; 
Μονάδες 6 

 
γ. Ποια εργαλεία χρησιµοποιεί η προώθηση του 

προϊόντος για να ανταποκριθεί στους στόχους της 
(µίγµα προώθησης); 

Μονάδες 5 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. 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 . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά 
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1 Παραγωγικότητα είναι η σχέση του οικονοµικού 
αποτελέσµατος προς το χρησιµοποιηθέν κεφάλαιο . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Οι λειτουργικές οµάδες αποτελούνται από 
εργαζοµένους διαφορετικών διευθύνσεων ή τµηµάτων ή 
και από εργαζοµένους µε διαφορετική ειδικότητα . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Προϊόν ή υπηρεσία είναι το σύνολο των υλικών και 
άυλων χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν σχεδιασθεί µε 
στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες 
της δύναµης, της επιρροής και της εξουσίας . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Σύµφωνα µε τους R. Cyert και S. March, στόχους έχουν 
µόνο τα άτοµα ή οι οµάδες ατόµων και όχι οι 
επιχειρήσεις. 

Μονάδες 4 
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Α.6 Όλες οι παραγωγικές µονάδες είναι επιχειρήσεις . 
Μονάδες 4 

 
Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθµό της πρότασης και  
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Ο έλεγχος  της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών 
αποτελεί  αντικείµενο της :   
α. παραγωγικής  λειτουργίας 
β. εµπορικής λειτουργίας  
γ. οικονοµικής λειτουργίας 
δ. λειτουργίας προµηθειών .  

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανολογικού 
εξοπλισµού είναι ενέργεια που ανήκει στη: 

 α. διοίκηση πωλήσεων 
 β. χρηµατοοικονοµική διοίκηση 
 γ. διοίκηση παραγωγής 
 δ. διοίκηση ανθρώπινων  πόρων .  

 Μονάδες 6 
 

Α.9 Το µάρκετινγκ  περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες  που 
απαιτούνται  για να :  

 α. παραχθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  
β. εξευρεθούν τα κεφάλαια  που απαιτούνται  για την 

ίδρυση της επιχείρησης  
γ. φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον 

παραγωγό  στον καταναλωτή  
δ. εξευρεθεί  ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης  της 

επιχείρησης .  
Μονάδες 6 

:  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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Α.10 Να περιγράψετε το αυταρχικό πρότυπο συµπεριφοράς 
του ηγέτη . (µονάδες 2) Ποια είναι τα µειονεκτήµατά 
του; (µονάδες 3) Πότε ο τρόπος αυτός συµπεριφοράς 
θεωρείται ενδεδειγµένος; (µονάδες 3) 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1 Από τις επιµέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των 

Ανθρώπινων Πόρων µιας επιχείρησης να περιγράψετε : 
 

α. τη λειτουργία του προγραµµατισµού του 
ανθρώπινου δυναµικού 

Μονάδες 8 
 

β. τη λειτουργία των προσλήψεων . 
Μονάδες 7 

 
Β.2 α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παθητικής 

ακρόασης ; (µονάδες 2) Ποιες είναι οι βασικές 
ενέργειες για να είναι επιτυχηµένη η παθητική 
ακρόαση ; (µονάδες 8) 

Μονάδες 10 
 

β. Από τι χαρακτηρίζεται και τι περιλαµβάνει η 
ενεργητική ακρόαση ; (µονάδες 2) Ποιες είναι οι 
βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης ; 
(µονάδες 8) 

Μονάδες 10 
 

Β.3 Να περιγράψετε τις Φυσιολογικές – Βιολογικές 
Ανάγκες, τις Ανάγκες για Ασφάλεια και τις Ανάγκες 
Ολοκλήρωσης, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία 
του Α . Maslow. 

Μονάδες 15 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. 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, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚ . ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α1 Η οικονοµική αποδοτικότητα εκφράζεται από το λόγο 
καθαρό κέρδος ή ζηµιά προς χρησιµοποιηθέντα 
κεφάλαια . 

Μονάδες 4 
 

Α2 Η ταµειακή λειτουργία αποτελεί επιµέρους λειτουργία 
της διοίκησης πωλήσεων . 

Μονάδες 4 
 

Α3 Η παραγωγική λειτουργία συγκαταλέγεται στις 
"δευτερεύουσες" επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Μονάδες 4 
 

Α4 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 
 

Α5 Σύµφωνα  µε  τη θεωρία  υγιεινής - παρακίνησης  του  
F. Herzberg, η ύπαρξη των παραγόντων "υγιεινής" ή 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

"διατήρησης" στο χώρο της εργασίας εξασφαλίζει µεν 
τη µη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων, αλλά δεν 
δηµιουργεί καµία ευχαρίστηση και παρακίνηση για 
υψηλή απόδοση . 

Μονάδες 4 
 

Α6 Η διανοµή ως µεταβλητή του µίγµατος marketing,  
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε να µεταβιβαστεί το 
προϊόν από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή . 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε 
στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 

Α7 Στο  πλαίσιο των αρχών του management, πολύ µεγάλη 
έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής 
και διοικητικής πυραµίδας δόθηκε από τον :  
 

α. Fraderick Taylor 
β. Henri Fayol 
γ. Max Weber 
δ. Gantt. 

Μονάδες 6 
 
Α8 Σύµφωνα µε τον Α . Maslow, την ανώτερη κατηγορία 

αναγκών και την τελευταία από άποψη 
προτεραιότητας αποτελούν οι : 

  

 α. κοινωνικές ανάγκες 
 β. ανάγκες για ασφάλεια 
 γ. φυσιολογικές - βιολογικές ανάγκες 
 δ. ανάγκες ολοκλήρωσης . 

 Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Α9 Η ανάπτυξη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που 
έχουν ως στόχο να προσελκύσουν και να πείσουν τους 
καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της 
επιχείρησης  αποτελεί αντικείµενο της : 

  
 α. διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
 β. διοίκησης παραγωγής 

γ. διοίκησης πωλήσεων 
δ. χρηµατοοικονοµικής διοίκησης . 

Μονάδες 6 
:  

 
Α10 Από τις ενέργειες της διοίκησης παραγωγής να 

περιγράψετε αυτή που αφορά στην τοποθεσία του 
εργοστασίου και τη διάταξη των χώρων .  

Μονάδες 8 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Β1 Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική πραγµατικότητα 
ή "κοινωνική κατασκευή". Τι σηµαίνει αυτό; 

 

Μονάδες 18 
 

Β2 Να περιγράψετε τη συµπεριφορά του ηγέτη, η οποία 
είναι "προσανατολισµένη προς τους ανθρώπους". 

Μονάδες 12 
 

Β3 Από τα εµπόδια που παρεµβάλλονται και κάνουν 
δύσκολη την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων να 
περιγράψετε : 
 

α. την κακή επιλογή τρόπου και µέσου 
β. την έλλειψη ενδιαφέροντος/απροσεξία . 

Μονάδες 20 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά 
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα 
θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2.  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, τα οποία και θα 
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 
αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά τη 10:00 πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 Οι στόχοι της επιχείρησης ιεραρχούνται ανάλογα µε το
συσχετισµό δύναµης των οµάδων που ασκούν επίδραση
σ ’ αυτή.

Μονάδες 4

Α.2 Σε µια επιχείρηση ο καθορισµός της δοµής των αµοιβών
των εργαζοµένων κατά βαθµούς ιεραρχίας και τα όρια
πληρωµής είναι έργο της διεύθυνσης προσωπικού .

Μονάδες 4

Α.3 Σύµφωνα µε τη θεωρία του Α . Μaslow, απαιτείται να
ικανοποιηθεί πλήρως µια κατηγορία ανθρώπινων
αναγκών για να εµφανισθεί η επόµενη .

Μονάδες 4

Α.4 Οι οικονοµικοί παράγοντες είναι το βασικότερο
στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης και η
επίδρασή τους έχει καθοριστική σηµασία για την
ίδρυση, την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα της
επιχείρησης .

Μονάδες 4



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5 Στη Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση η λογιστική
λειτουργία έχει αντικείµενο τη διαµόρφωση του
προϋπολογισµού επενδύσεων . 

Μονάδες 4

Α.6 Η εµπορική λειτουργία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες
που είναι απαραίτητες, προκειµένου η επιχείρηση να
διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην
αγορά .

Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .

Α.7 Η αξιολόγηση του προσωπικού µιας επιχείρησης
διενεργείται : 
α. µόνο από τους µετόχους.
β. µόνο από τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού .
γ. µόνο από τα στελέχη των τµηµάτων στα οποία

ανήκουν οι εργαζόµενοι .
δ. από τη ∆ιεύθυνση Προσωπικού και τα στελέχη των

τµηµάτων στα οποία ανήκουν οι εργαζόµενοι .
Μονάδες 6

Α.8 Η ενεργοποίηση όλων των ικανοτήτων των
ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά
και του ίδιου του στελέχους της εντάσσεται στη
λειτουργία :
α. του προγραµµατισµού. 
β. της οργάνωσης .
γ. της ∆ιεύθυνσης .
δ. του ελέγχου .

Μονάδες 6



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.9 Η πιο δυναµική µεταβλητή του Μάρκετινγκ είναι :
α. η προώθηση .
β. τα δίκτυα διανοµής .
γ. η τιµή .
δ. το προϊόν.

Μονάδες 6

Α.10 Ποιες ανθρώπινες ανάγκες εντάσσει ο A. Maslow στις
κοινωνικές ανάγκες και ποια η προϋπόθεση, ώστε
αυτές να γίνουν κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης ;

Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β

Β.1 Από τις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες να
περιγράψετε αυτή των ∆ηµοσίων Σχέσεων .

Μονάδες 12 

Β.2 Τι υποστήριζε η θεωρία που ονοµάστηκε Κίνηµα των
Ανθρώπινων Σχέσεων (Μονάδες 6),  πού εστιάζονταν
οι κατηγορίες για το επιστηµονικό Μάνατζµεντ
(Μονάδες 4) και τι προέκυψε από την έρευνα που
πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες βιοµηχανικές
επιχειρήσεις το 1920; (Μονάδες 8)

Μονάδες 18 

Β.3 Ο αποτελεσµατικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει πολύ
καλά τη δύναµη και την εξουσία που διαθέτει και τις
πηγές απ’ όπου τις αντλεί . Να αναπτύξετε τις βασικές
πηγές δύναµης του ηγέτη .

Μονάδες 20 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να
µην  αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος
των φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν .
Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε .

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .

4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι
αποδεκτή .

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων .

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 
Α.1 Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής 

είναι αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η 
λειτουργία των συστημάτων παραγωγής . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Ο έλεγχος της παραγωγής διακρίνεται μόνο σε 
ποιοτικό και ποσοτικό . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει στις 
επιμέρους λειτουργίες της την εξασφάλιση της 
ποιότητας και τον έλεγχο της παραγωγής . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της 
συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ της διοίκησης 
και των εργαζομένων . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Κάθε απόφαση για μετάθεση ή προαγωγή κάποιου 
εργαζομένου στην επιχείρηση λαμβάνεται αποκλειστικά 
από το διευθυντή προσωπικού. 

Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Α.6 Η χρηματοοικονομική διοίκηση με τα ειδικά στελέχη 

της ερευνά τα θέματα αμοιβών και την αγορά εργασίας . 
Μονάδες 4 

 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 
Α.7 Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται:   

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

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η συνεχής  παρακολούθηση των αποθεμάτων  ανήκει  
στην : 
α. οικονομική λειτουργία .  
β. λειτουργία προμηθειών .  
γ. παραγωγική λειτουργία. 
δ. λειτουργία της πληροφόρησης .  

 Μονάδες 6 
Α.9 Στο γενικό  (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης 

εντάσσεται  και το κοινωνικό περιβάλλον που 
περιλαμβάνει :  

 α. το φορολογικό  σύστημα .  
β. τα εθνολογικά  και λαογραφικά  χαρακτηριστικά  

μιας κοινωνίας .  
γ. τα δημογραφικά  χαρακτηριστικά  μιας χώρας .  
δ. την εισοδηματική   πολιτική . 

Μονάδες 6 
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των 
Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης να περιγράψετε 
τη λειτουργία της Εκπαίδευσης–Ανάπτυξης . 

Μονάδες 8 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Β.1 Σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών να αναφέρετε 
τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για 
απόδοση . 

Μονάδες 10 
 

Β.2 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την 
ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου;  

Μονάδες 16 
 

Β.3 Από τις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες να 
περιγράψετε την : 

 α.  εμπορική λειτουργία. 

Μονάδες 8 

 β.  οικονομική λειτουργία . 

Μονάδες 16 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην  
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄  πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 
Α.1 Η φύση, η δομή, η λειτουργία, η ευημερία, η κοινωνική 

δικαιοσύνη, και η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται 
άμεσα με το θεσμό της επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η 
επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Ο Henri Fayol στις επιχειρησιακές λειτουργίες 
προσθέτει και τις λειτουργίες της διοίκησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Τα βασικά στοιχεία του management, δηλαδή οι 
έννοιες, οι αρχές και οι θεωρίες έχουν γενική ισχύ και 
καθολική εφαρμογή . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Η χρηματοοικονομική διοίκηση ρυθμίζει το σχεδιασμό, 
τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον έλεγχο της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

Μονάδες 4 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.6 Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι 
αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής τους, σύμφωνα 
με τη θεωρία του F. Herzberg. 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 
Α.7 Το κοινό χαρακτηριστικό ενός ιδιωτικού και ενός δημόσιου 

νοσοκομείου είναι ότι και τα δύο: 
α. αποτελούν επιχειρήσεις .  
β. συνδέονται  με το στοιχείο του κινδύνου .  
γ. αποτελούν παραγωγικές  μονάδες .  
δ. εξαρτώνται  από το μηχανισμό  της αγοράς .  

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η ενέργεια  του σχεδιασμού  προϊόντων ή υπηρεσιών 
που ικανοποιούν τις ανάγκες  των καταναλωτών  
ανήκει  στην : 
α. παραγωγική  λειτουργία .  
β. εμπορική λειτουργία . 
γ. οικονομική λειτουργία. 
δ. λειτουργία προμηθειών .  

 Μονάδες 6 
 

Α.9 Στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , ο έλεγχος των  
δεξιοτήτων και ικανοτήτων  των ήδη εργαζομένων ,  
ανήκει  στην επιμέρους λειτουργία :  

 α. της Πρόσληψης .  
β. της Εκπαίδευσης-Ανάπτυξης .  
γ. των Εργασιακών  σχέσεων .  
δ. του Προγραμματισμού  ανθρώπινου δυναμικού .  

Μονάδες 6 
 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των 
Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης, να περιγράψετε 
τη λειτουργία της Υγείας-Πρόληψης ατυχημάτων . 

Μονάδες 8 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Β.1 Με βάση το κριτήριο του συνολικού προσανατολισμού 
της συμπεριφοράς του ηγέτη, να περιγράψετε τη 
συμπεριφορά του ηγέτη που είναι «προσανατολισμένη 
στα καθήκοντα». 

Μονάδες 10 
 

Β.2 Από τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη, να 
περιγράψετε τη δύναμη της ανταμοιβής και της 
τιμωρίας . 

Μονάδες 10 
 

Β.3 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης 
Παραγωγής, να περιγράψετε : 

 α.  τον προγραμματισμό της παραγωγής. 

Μονάδες 10 

 β.  την εξασφάλιση της ποιότητας και τον έλεγχο της          
παραγωγής . 

Μονάδες 10 

 γ.  την αποθήκευση των προϊόντων . 

Μονάδες 5 

 δ.  τις προμήθειες . 

Μονάδες 5 

 
 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην  
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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, τα οποία και θα 
καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄  πρωινή . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, ο τρόπος εποπτείας από 
τον προϊστάμενο ανήκει στην κατηγορία των 
παραγόντων που ονομάζονται «κίνητρα». 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση (ή στον 
οργανισμό) αποτελεί βασική λειτουργία της ∆ιοίκησης 
των Επιχειρήσεων . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Σύμφωνα με τους R. Cyert και S. March, στόχους έχουν 
μόνο οι επιχειρήσεις και όχι τα άτομα ή οι ομάδες 
ατόμων. 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την 
έννοια της αποτελεσματικότητας . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Ο ηγέτης, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο διοίκησης που 
ονομάζεται «προσανατολισμός προς τους ανθρώπους», 
θεωρεί ότι, όταν οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται , 
τότε και τα μέλη της ομάδας μπορούν να 
ικανοποιηθούν . 

Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 

Α.6 Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού είναι 
γενικά μια λειτουργία που σχετίζεται με τη φυσική ροή 
του προσωπικού της επιχείρησης, αλλά αφορά και τα 
νέα της σχέδια . 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Η καταγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει σε μια 
επιχείρηση και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
γνωρισμάτων αφορά   
α. στον σχεδιασμό  της παραγωγής .  
β. στην τοποθεσία του εργοστασίου και τη διάταξη 

των χώρων .  
γ. στις προμήθειες .  
δ. στη συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανο-

λογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 
παραγωγής . 

Μονάδες 6 
Α.8 Η οικονομική  αποδοτικότητα εκφράζεται  με τον 

παρακάτω  τύπο :  

α.  
θηκανχρησιμοποή  πουμέσα παραγωγικά

αγαθά παραχθέντα
. 

 

β.  
νεργαζομένω αριθμός

 παραγωγήςποσότητα
. 

 

γ.  
ζημία ή  κέρδοςκαθαρό

 κεφάλαιαηθένταχρησιμοποι
. 

 

δ.  
 κεφάλαιαηθένταχρησιμοποι
ζημία ή  κέρδοςκαθαρό

. 

 Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.9 Η επεξεργασία  υλικών ή πληροφοριών ανήκει  στην 
 α. οικονομική λειτουργία .  

β. λειτουργία προμηθειών .  
γ. παραγωγική  λειτουργία .  
δ. εμπορική λειτουργία . 

Μονάδες 6 
 

Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των 
Ανθρώπινων Πόρων να περιγράψετε αυτή των 
εργασιακών σχέσεων . 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1 Να αναφέρετε τις απόψεις για την Οργάνωση και 

∆ιοίκηση (Management) του F. Taylor και του Gantt. 
Μονάδες 18 

 

Β.2 Να αναφέρετε (μονάδες 4) και να περιγράψετε τις 
επιμέρους λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής 
∆ιοίκησης (μονάδες 16). 

Μονάδες 20 
 

Β.3 Να περιγράψετε τα τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας με 
κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τον 
ηγέτη . 

Μονάδες 12 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 
Α.1 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών 

υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στην οικονομική 
λειτουργία . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η αποτελεσματικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική 
λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες 
(κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός 
αποτελέσματος . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Στο δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το 
δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι 
συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ 
περιορισμένος . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, οι προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης–προαγωγών του εργαζομένου 
ανήκουν στην κατηγορία των παραγόντων που 
ονομάζονται «κίνητρα». 

Μονάδες 4 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.5 Ο έλεγχος της παραγωγής πραγματοποιείται αποκλειστικά 
κατά το τελευταίο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

Μονάδες 4 
 
Α.6 Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένα από τα εργαλεία του 

«μίγματος προώθησης». 
Μονάδες 4 

 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 
Α.7 Η διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών της 

επιχείρησης περιλαμβάνεται 

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

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η αξιολόγηση  και η επιλογή των επενδύσεων  
αποτελεί  αντικείμενο της 
α. διοίκησης παραγωγής .  
β. διοίκησης πωλήσεων .  
γ. διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 
δ. χρηματοοικονομικής  διοίκησης .  

 Μονάδες 6 
 

Α.9 Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανομής αποτελεί  
λειτουργικό στόχο της επιχείρησης , ο οποίος 
αναφέρεται  

 α. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης .  
β. στην αγορά .  
γ. στις καινοτομίες .  
δ. στην παραγωγή .  

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Α.10 Να αναφέρετε τις απόψεις του H. Fayol για την 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management). 
Μονάδες 8 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

 

Β.1 Να περιγράψετε το τεχνολογικό, το πολιτισμικό και 
το πολιτικό περιβάλλον, τα οποία εντάσσονται στο 
γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης . 

Μονάδες 12 
 

Β.2 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων να περιγράψετε : 

α. τις μεταθέσεις – προαγωγές .  
Μονάδες 5 

β . την πολιτική αμοιβών . 
Μονάδες 10 

γ . τα ωφελήματα εργαζομένων .  
Μονάδες 5 

 
Β.3 Να περιγράψετε τις φυσιολογικές – βιολογικές 

ανάγκες, τις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες 
αναγνώρισης και τις ανάγκες ολοκλήρωσης, όπως 
αυτές αναφέρονται στη θεωρία του Α . Maslow. 

Μονάδες 18 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων , αμέσως  μόλις σας παραδοθούν .  Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε .  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ  2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΟΜΑ∆Α Α 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Η οικονομική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει στις 
«δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η ταμειακή λειτουργία έχει ως αντικείμενο τη 
διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης 
τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση εισροών . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Τα άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να υλοποιούν 
το έργο έχουν υψηλή ωριμότητα (για το ζήτημα της 
ηγεσίας) και προφανώς οι καταλληλότερες μορφές 
ηγεσίας είναι οι συμμετοχικές . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Η παραγωγικότητα της εργασίας δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο : 

Παραγωγικότητα εργασίας =
 παραγωγήςΠοσότητα

νεργαζομένω Αριθμός
 

Μονάδες 4 
 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.5 Το marketing περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που 
απαιτούνται για να φθάσουν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή . 

Μονάδες 4 
 
Α.6 Σύμφωνα με τις απόψεις του Max Weber, η 

γραφειοκρατία είναι μια θεωρία οργάνωσης που 
ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των μεγάλων και 
πολύπλοκων επιχειρήσεων . 

Μονάδες 4 

 
Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Το συνδικαλιστικό κίνημα περιλαμβάνεται στο 

α. κοινωνικό  περιβάλλον  της επιχείρησης .  

β. οικονομικό  περιβάλλον της επιχείρησης .  

γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης .  

δ. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης . 

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η άποψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας  είναι  η 
μόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών μισθών , αλλά  
και μεγαλύτερων  κερδών , υποστηρίχθηκε από τον   
α.  Max Weber. 
 

β.  Gantt. 
 

γ.  Henri Fayol. 
 

δ.  Fr. Taylor. 
 Μονάδες 6 

 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Α.9 Σύμφωνα  με τη θεωρία των αναγκών  του Α .  Maslow, η 

ανώτερη κατηγορία αναγκών  και τελευταία από 
άποψη προτεραιότητας  είναι η κατηγορία των 

 α. φυσιολογικών – βιολογικών αναγκών .  

β. κοινωνικών  αναγκών .  

γ. αναγκών  ολοκλήρωσης .  

δ. εγωιστικών   αναγκών  ή αναγκών  αναγνώρισης .  

Μονάδες 6 
 

Α.10 Από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ηγέτης για να 
επηρεάσει, να καθοδηγήσει και να παρακινήσει τα 
μέλη της ομάδας, να περιγράψετε την επιρροή και την 
εξουσία (μονάδες 4) και επιπλέον να αναφέρετε (χωρίς 
να τις αναπτύξετε) τις βασικές πηγές δύναμης του 
αποτελεσματικού ηγέτη (μονάδες 4). 

Μονάδες 8 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Να περιγράψετε : 

 α. Τα κύρια χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις 
επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες παραγωγικές 
μονάδες . 

 Μονάδες 7 
 

 β.  Τι σημαίνει ότι η επιχείρηση αποτελεί μια 
κοινωνική πραγματικότητα ή «κοινωνική 
κατασκευή». 

Μονάδες 18 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Β.2 Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει 
να επιτύχει . Να περιγράψετε σε τι αναφέρονται αυτοί 
οι στόχοι . 

Μονάδες 15  
 

Β.3 Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη 
διαδικασία της παρακίνησης . Να περιγράψετε τη 
βασική της λογική . 

Μονάδες 10 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. 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 . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 
Α.1 Επιρροή είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να 

εξασκεί τη δύναμη που διαθέτει . 
Μονάδες 4 

 

Α.2 Σύμφωνα με τη θεωρία του A. Maslow, η παρακινητική 
δύναμη των αναγκών είναι ανάλογη του βαθμού 
ικανοποίησής τους . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η έννοια της ηγεσίας δεν είναι σε καμιά περίπτωση 
ταυτόσημη με τις έννοιες της δύναμης, της επιρροής και 
της εξουσίας . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι με την εφαρμογή 
επιστημονικών μεθόδων είναι δυνατόν να υπάρξει 
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται 
άσκοπα ανθρώπινη εργασία . 

Μονάδες 4 
 

 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.5 Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση στην 
οποία υπάρχουν, «συγκρούονται» και γίνονται 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης διαφορετικά συμφέροντα 
διαφορετικών ομάδων. 

Μονάδες 4 
 
Α.6 Η διανομή ως μεταβλητή του μίγματος marketing, 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να μεταβιβαστεί το 
προϊόν από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή . 

 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα το γράμμα  που αντιστοιχεί  στο σωστό συμπλήρωμά  
της .  
 
Α.7 Η διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της 

επιχείρησης αποτελεί αντικείμενο 

α. της λειτουργίας  του προϋπολογισμού .  
β. της λογιστικής λειτουργίας .  
γ. της λειτουργίας  διαχείρισης κεφαλαίων .  
δ. της ταμειακής  λειτουργίας .  

Μονάδες 6 
 

Α.8 Στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης  
εντάσσονται   
α. οι νόμοι , σύμφωνα  με τους οποίους λειτουργεί η 

επιχείρηση .  
β. η εισοδηματική  και η νομισματική  πολιτική .  
γ. οι καταναλωτές  και οι πελάτες . 
δ. η πορεία της κεφαλαιαγοράς  και το φορολογικό  

σύστημα .  
 Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.9 Στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , η προσέλκυση , η 
επιλογή και η εγκατάσταση  του προσωπικού μέσα 
στην επιχείρηση , ανήκει  στην επιμέρους  λειτουργία  

 α. των προσλήψεων .  
β. του προγραμματισμού  ανθρώπινου δυναμικού .  
γ. της εκπαίδευσης  - ανάπτυξης .  
δ. της αξιολόγησης .  

Μονάδες 6 
 
Α.10 Να αναφέρετε πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, καθώς και τα ισχυρά 
κίνητρα που συμβάλλουν σ ’ αυτή . 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε : 
α. την Παραγωγική Λειτουργία (δεν απαιτείται η 

παράθεση παραδειγμάτων). 

Μονάδες 10 

β. τη Λειτουργία Προμηθειών (μονάδες 12). Γιατί η 
λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ; 
(μονάδες 3). 

Μονάδες 15 
 

Β.2 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης – 
Management, να περιγράψετε : 

α. τον Προγραμματισμό (μονάδες 9) και να αναφέρετε 
τι περιλαμβάνει αυτός (μονάδες 3).  

Μονάδες 12 

β . την Οργάνωση (μονάδες 9) και να αναφέρετε με τι 
συνήθως αυτή εκφράζεται (μονάδες 4). 

Μονάδες 13 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων , αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας χρησιμοποιώντας στυλό μπλε ή 

μαύρο .  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ  2008 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι 
ενέργεια της λειτουργίας της Έρευνας και Ανάπτυξης . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Οι προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών εντάσσονται στο 
ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η καταγραφή του εξοπλισμού μιας επιχείρησης και η 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του γνωρισμάτων, 
όπως είναι οι τεχνικές προδιαγραφές, το έτος 
προμήθειας κ .ά ., αφορούν στον σχεδιασμό της 
παραγωγής . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Ο Max Weber υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία 
(διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό μέσο 
για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους . 

Μονάδες 4 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.5 Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι λειτουργικός 
στόχος της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται στα 
συνολικά της μεγέθη . 

Μονάδες 4 
 
Α.6 Οι πρόσθετες αμοιβές για παραγωγικότητα (πριμ 

παραγωγικότητας) είναι μία από τις μεθόδους 
παρακίνησης των εργαζομένων . 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Μία επιχείρηση τον μήνα Απρίλιο παρήγαγε 20 
μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 10 εργάτες . Η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση αυτή 
τον μήνα Απρίλιο ήταν ίση με : 

α. 200. 

β. 20. 

γ. 2. 

δ. 0,5. 

Μονάδες 6 
 

Α.8 Στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , η κατάστρωση  
προγραμμάτων  για την αντιμετώπιση  ελλείψεων σε 
τεχνικά , επιστημονικά  και διοικητικά στελέχη ανήκει  
στην επιμέρους λειτουργία :  
α.  του προγραμματισμού  του ανθρώπινου δυναμικού . 
β.  των προσλήψεων . 
γ. της εκπαίδευσης-ανάπτυξης . 
δ.  των εργασιακών  σχέσεων . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.9 Σύμφωνα  με τη θεωρία των αναγκών  του Α .  Maslow, η 
ανάγκη του ανθρώπου για αυτοσεβασμό  και 
αυτοεκτίμηση  ανήκει :  

 α. στις ανάγκες  για ασφάλεια .  

β. στις κοινωνικές  ανάγκες .  

γ. στις εγωιστικές  ανάγκες  ή ανάγκες  αναγνώρισης . 

δ. στις ανάγκες  ολοκλήρωσης .  

Μονάδες 6 
 

Α.10 Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές 
οργανώσεις, διότι συνδέεται με την έννοια της 
επιχειρηματικότητας . Τι σημαίνει (μονάδες 3) και ποια 
στοιχεία (μονάδες 5) εμπεριέχει η έννοια αυτή;  

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Να περιγράψετε τις δύο βασικές διαστάσεις της 
ηγετικής συμπεριφοράς με κριτήριο τον συνολικό 
προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη .  

Μονάδες 18 
 

Β.2 Να περιγράψετε τους συντελεστές του management (δεν 
απαιτούνται παραδείγματα). 

Μονάδες 12  
 

Β.3 Από τις μεταβλητές του «μίγματος marketing», να 
περιγράψετε : 

 α. τα δίκτυα (κανάλια) διανομής . 

Μονάδες 5 

 β. την προώθηση . 

Μονάδες 15 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση).  Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. 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 . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Μία από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας 
είναι η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η αποδοτικότητα μετρά ποσότητες, ενώ η παραγωγικότητα 
μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, η σιγουριά που 
αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος ανήκει στην 
κατηγορία των παραγόντων που ονομάζονται ‘‘κίνητρα’’. 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας, 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 των αποφάσεων . 

Μονάδες 4 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.5 Η συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής είναι 
ενέργεια που ανήκει στη διοίκηση παραγωγής . 

Μονάδες 4 
 
Α.6 Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει βασικό 

αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών 
αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
τους . 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην οικονομία 
περιλαμβάνεται στο : 

α. πολιτικό  περιβάλλον . 

β. νομικό περιβάλλον .  

γ. οικονομικό  περιβάλλον .  

δ. κοινωνικό περιβάλλον . 

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η άποψη ότι με την εφαρμογή  επιστημονικών  
μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει  αύξηση της 
παραγωγικότητας , χωρίς να δαπανάται  άσκοπα  
ανθρώπινη εργασία , υποστηρίχθηκε  από τον :  

α. Gantt. 

β.  Max Weber. 

γ. Henri Fayol. 

δ.  Fr.  Taylor. 
Μονάδες 6 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Α.9 Η ανάπτυξη νέων προϊόντων  αποτελεί λειτουργικό στόχο 

της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται: 

α. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης .  

β. στις καινοτομίες .  

γ. στην αγορά .  

δ. στην παραγωγή .  

Μονάδες 6 

 
Α.10 Να περιγράψετε τις απόψεις του Max Weber για τη 

γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων).  
Μονάδες 8 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε : 

α. τη λειτουργία της πληροφόρησης. 
Μονάδες 10 

β. τη λειτουργία δημοσίων σχέσεων. 
Μονάδες 10 

 
Β.2 Από τις μεταβλητές του ‘‘μίγματος marketing’’ να 

περιγράψετε το προϊόν . 
Μονάδες 20  

 
 

Β.3 Να περιγράψετε τις ανάγκες για ασφάλεια και τις 
κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές αναφέρονται στη 
θεωρία του Α . Maslow. 

Μονάδες 10 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα , κατεύθυνση).  Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ  2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη 
λειτουργία του προγραμματισμού . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Στο εξουσιοδοτικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το 
δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι 
συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ 
περιορισμένος . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η επιχείρηση εκφράζει ένα τρόπο ατομικής δράσης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης είναι αυτοί που 
επίσημα διατυπώνονται στο καταστατικό της . 

Μονάδες 4 
 

Α.5 Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται 
στη λειτουργία του προγραμματισμού του Management. 

Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.6 Οι δίκαιες ανταμοιβές του εργαζομένου είναι στοιχείο 
της βασικής λογικής της θεωρίας των προσδοκιών . 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Μία από τις ενέργειες της εμπορικής λειτουργίας είναι : 

α. η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή 
υπηρεσιών .  

β. η συνεχής  παρακολούθηση  των αποθεμάτων .  

γ. η εξεύρεση κεφαλαίου  που απαιτείται  για την 
ίδρυση της οικονομικής  μονάδας .  

δ. ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών . 

Μονάδες 6 
 

Α.8 Η τοποθεσία  εργοστασίου  και η διάταξη των χώρων 
είναι ενέργεια  που ανήκει :  

α.  στο μάρκετινγκ . 

β.  στη διοίκηση πωλήσεων . 

γ. στη διοίκηση παραγωγής . 

δ.  στη χρηματοοικονομική  διοίκηση . 

Μονάδες 6 
 

Α.9 Ο ηγέτης :   

 α. ελέγχει .  

β. εμπνέει  φόβο .  

γ. διορίζεται .  

δ. περνά όραμα . 

Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.10 Να περιγράψετε τις ανάγκες για ασφάλεια και τις 
κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές αναφέρονται στη 
θεωρία του A. Maslow.  

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Από τα στοιχεία που εντάσσονται στο γενικό 
(εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να 
περιγράψετε το οικονομικό περιβάλλον (μονάδες 4), το 
νομικό περιβάλλον (μονάδες 3), το κοινωνικό 
περιβάλλον (μονάδες 4) και το οικολογικό περιβάλλον 
(μονάδες 4).  

Μονάδες 15  
 

Β.2 α. Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας 
της επιχείρησης ; 

Μονάδες 9 
 

 β.  Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα της επιχείρησης 
με την ανταγωνιστικότητά της; 

Μονάδες 6 
 

Β.3 α. Ποιο είναι το βασικό αντικείμενο της 
χρηματοοικονομικής διοίκησης ; Να αναφέρετε τρεις 
αποφάσεις που εμπίπτουν στη χρηματοοικονομική 
διοίκηση . 

Μονάδες 8 
 

 β.  Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται με την 
παρακολούθηση και μελέτη των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης . Για 
ποιους κυρίως λόγους είναι χρήσιμα τα στοιχεία που 
προκύπτουν; 

Μονάδες 12 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π .μ . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 
 

Α.1 Οι παραγωγικές μονάδες, που δεν είναι επιχειρήσεις, 
δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους έναντι μιας αξίας 
ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς και η 
επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Αντικείμενο της διοίκησης των πωλήσεων είναι η 
ανάπτυξη εκείνων των δραστηριοτήτων, που έχουν 
στόχο να προσελκύσουν και να πείσουν τους 
καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της 
επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται από τον 
λόγο : παραχθέντα αγαθά (υπηρεσίες ή προϊόντα) προς 
παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 O Henri Fayol ανέπτυξε γραφικές μεθόδους απεικόνισης 
σχεδίων, με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο . 

Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.5 Η λογιστική λειτουργία είναι μία επιμέρους λειτουργία 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.6 Η αποθήκευση, ως επιμέρους ενέργεια της διοίκησης 
παραγωγής, εξασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή ροή των 
προϊόντων καθώς και τη διακίνησή τους από την 
παραγωγή μέχρι την κατανάλωση .  

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9 , να  
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α.7 Σύμφωνα  με τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης  του F. 
Herzberg, ένας από τους βασικούς παράγοντες   
«υγιεινής» ή «διατήρησης» είναι : 

α. η αναγνώριση των προσπαθειών , των επιδόσεων 
και των όσων προσφέρει  ο εργαζόμενος .  

β. οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - προαγωγών  
του εργαζομένου .  

γ. η σιγουριά που αισθάνεται  στη δουλειά του ο 
εργαζόμενος .  

δ. το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο 
εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον και 
σημαντικό το θεωρεί . 

Μονάδες 6 
 

Α.8 Οι παραδόσεις  μιας κοινωνίας  περιλαμβάνονται :  

α. στο Νομικό περιβάλλον της επιχείρησης . 

β.  στο Πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης . 

γ. στο Κοινωνικό  περιβάλλον της επιχείρησης . 

δ.  στο Πολιτικό  περιβάλλον της επιχείρησης . 
Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α.9 Σύμφωνα  με τη θεωρία των αναγκών  του Α .  Maslow, 
οι ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει  
όλα τα όνειρα , τα οράματα και τις προσδοκίες του 
ανήκουν : 

α. στις εγωιστικές  ανάγκες  ή ανάγκες  αναγνώρισης . 

β. στις κοινωνικές  ανάγκες .  

γ. στις ανάγκες  για ασφάλεια .  

δ. στις ανάγκες  ολοκλήρωσης .  

Μονάδες 6 
 

Α.10 Από τις βασικές πηγές δύναμης του αποτελεσματικού 
ηγέτη, να αναπτύξετε τη δύναμη της αναφοράς 
(προτύπου) και τη δύναμη των ειδικών .  

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε : 

α. την εμπορική λειτουργία . 
Μονάδες 8 

β. τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης . 

Μονάδες 12 
 

Β.2 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των 
Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης να περιγράψετε : 

α. τη λειτουργία του προγραμματισμού του ανθρώπινου 
δυναμικού . 

Μονάδες 12 

β. τη λειτουργία των προσλήψεων . 
Μονάδες 10 

 

Β.3 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης-
Management να περιγράψετε τη λειτουργία του 
ελέγχου . 

Μονάδες 8 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π .μ . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ  2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(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. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή 
την ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό 
(εσωτερικό) της περιβάλλον . 

 

β. Η ιεράρχηση των στόχων, ο αριθμός, το είδος και η 
σπουδαιότητά τους, διαφέρει από επιχείρηση σε 
επιχείρηση . 

 

γ. Ο ηγέτης στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο 
προϊστάμενος πείθει και περνά όραμα . 

 

δ. Η επιστήμη της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, επειδή τα 
φαινόμενα που μελετά είναι πολυδιάστατα, έχει 
σχέση άμεση ή έμμεση με αρκετές άλλες επιστήμες . 

 

ε. Η επιχείρηση πέρα από την οικονομική, θεσμική και 
την κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και 
αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα . 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

στ. Ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι ενέργεια που 
ανήκει στη χρηματοοικονομική διοίκηση. 

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 οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων 
υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων 
ανήκει :  

α. στην οικονομική λειτουργία . 

β. στη λειτουργία  προμηθειών .  

γ. στην εμπορική λειτουργία .  

δ. στην παραγωγική λειτουργία . 

Μονάδες 6 
 

Α3. Το μάρκετινγκ  (marketing) περιλαμβάνει  όλες τις 
ενέργειες  που απαιτούνται  για :  

α.  να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες  από τον 
παραγωγό  στον καταναλωτή . 

β.  την ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής . 

γ. την εξεύρεση του κεφαλαίου  που απαιτείται  για 
την ίδρυση της οικονομικής  μονάδας . 

δ.  να εξευρεθεί  ο κατάλληλος τόπος εγκατάστασης  
της επιχείρησης . 

Μονάδες 6 
 

Α4. Στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , ο έλεγχος των  
δεξιοτήτων και ικανοτήτων  των ήδη εργαζομένων  
ανήκει  στην επιμέρους λειτουργία :  

 α. των προσλήψεων .  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

β. των μεταθέσεων-προαγωγών . 

γ. των εργασιακών  σχέσεων .  

δ. του προγραμματισμού  του ανθρώπινου δυναμικού .  

Μονάδες 6 
 

Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 
μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 
εργαζόμενους . Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το 
έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική 
της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η 
παραγωγικότητα της εργασίας και τα 
χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης . Να 
γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που 
χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας . 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιες είναι οι απόψεις του Henri Fayol για την 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση-Management; (μονάδες 9) Να 
αναφέρετε ποιες είναι οι επιχειρησιακές λειτουργίες 
σύμφωνα με τον Henri Fayol (μονάδες 5) και πώς 
αναλύονται οι λειτουργίες της διοίκησης που αυτός 
αναφέρει (μονάδες 6). 

Μονάδες 20 
 

Β2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης-
Management να περιγράψετε τη λειτουργία της 
∆ιεύθυνσης . 

Μονάδες 14 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Β3. Από τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg 
να αναφέρετε τους παράγοντες «υγιεινής» ή 
«διατήρησης» (μονάδες 6), καθώς και αυτούς που 
ονομάζονται «κίνητρα» (μονάδες 10). 

Μονάδες 16 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 

με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης 
μελάνης .  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π .μ . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(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 πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων 
περιλαμβάνεται στο Οικονομικό περιβάλλον της 
επιχείρησης . 

β. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των 
διαφόρων μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και 
τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που 
έχουν τεθεί, ανήκει στη λειτουργία του Προγραμματισμού 
της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης - Management. 

γ. Η ταμειακή λειτουργία είναι μία επιμέρους λειτουργία 
της ∆ιοίκησης Πωλήσεων . 

δ. Ο Max Weber θεωρεί ως δύναμη «τη δυνατότητα που 
έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να επιβάλλει τις 
δικές του επιθυμίες μέσα από μια κοινωνική σχέση, 
παρά την αντίσταση». 

ε. Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής – παρακίνησης του 
F. Herzberg, η αναγνώριση των προσπαθειών, των 
επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόμενος 
ανήκουν στους παράγοντες που ονομάζονται 
«κίνητρα». 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

στ. Μία από τις ενέργειες του καλού προϊσταμένου που 
μπορεί να παρακινήσει τους συνεργάτες του για 
υψηλή απόδοση είναι η ελευθερία πρωτοβουλιών 
που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συμμετοχή 
με ιδέες και προτάσεις . 

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 παραγωγικότητα της εργασίας ορίζεται ως ο λόγος : 

α. αριθμός εργαζομένων  προς ποσότητα παραγωγής .  

β. ποσότητα παραγωγής προς αριθμό εργαζομένων .  

γ. καθαρό κέρδος  ή ζημία προς χρησιμοποιηθέντα  
κεφάλαια . 

δ. χρησιμοποιηθέντα  κεφάλαια  προς καθαρό κέρδος 
ή ζημία . 

  

Μονάδες 6 
 

Α3. Η αντιμετώπιση  των νομικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων  της επιχείρησης  ανήκει :  

α. στην Εμπορική  λειτουργία . 

β.  στη λειτουργία  των ∆ημοσίων Σχέσεων . 

γ. στην Οικονομική  λειτουργία . 

δ. στη λειτουργία  της Πληροφόρησης . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Α4. Η ομαλή εγκατάσταση  του προσωπικού  στις διάφορες  
θέσεις εργασίας με κατάλληλα προγράμματα 
προσανατολισμού  και εισαγωγικής εκπαίδευσης των 
νεοπροσλαμβανομένων  γίνεται  από τη ∆ιοίκηση των  
Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο της λειτουργίας :  

 α. της Εκπαίδευσης  - Ανάπτυξης .  

β. του Προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού .  

γ. των Εργασιακών  σχέσεων .  

δ. των Προσλήψεων .  

Μονάδες 6 
 

Α5. Από τις μεταβλητές του «μίγματος Marketing» να 
περιγράψετε την τιμή. 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η 
επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό . 

Μονάδες 20 
 

Β2. Τι υποστήριζε η θεωρία που ονομάστηκε κίνημα των 
ανθρώπινων σχέσεων (μονάδες 8) και πού εστιάζονταν 
οι κατηγορίες για το επιστημονικό μάνατζμεντ ; 
(μονάδες 6). Να αναφέρετε τι προέκυψε από την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις το 1920  (μονάδες 6).   

Μονάδες 20 

Β3. Τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για 
απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών; 

Μονάδες 10 
 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 

με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης 
μελάνης .  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π .μ . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 
 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ  2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(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 ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται 
από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη 
μέσω του μηχανισμού της αγοράς . 

 

β. Προμηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα 
εντάσσονται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης . 

 

γ. Σε ένα κατάστημα το στέλεχος πρώτης γραμμής 
σχεδιάζει το πρόγραμμα, οργανώνει τους πόρους και 
μοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό, 
διευθύνει (ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνοντας 
εντολές και οδηγίες και, τέλος, ελέγχει τα 
αποτελέσματα . 

 

δ. Ένας από τους συντελεστές του management είναι 
τα διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης .  

 

ε. Σύμφωνα με τη δομή των ανθρωπίνων αναγκών κατά 
τον A.Maslow, οι ανάγκες αναγνώρισης είναι η 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία από 
άποψη προτεραιότητας . 

στ. Η «ομαδική σκέψη» (groupthink) αποτελεί ένα 
ψυχοδυναμικό φαινόμενο, το οποίο όταν συμβαίνει, 
μεταξύ άλλων, μειώνει τη διανοητική ικανότητα και 
τη λογική κρίση της ομάδας . 

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 οικονομική  αποδοτικότητα εκφράζεται  με τον  
τύπο :  

α. 
ΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποι
ΖημίαήΚέρδοςΚαθαρό

 

β. 
ήθηκανχρησιμοποιπουΜέσαΠαραγωγικά

ΑγαθάΠαραχθέντα
 

γ. 
ΖημίαήΚέρδοςΚαθαρό
ΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποι

 

δ. 
ΚεφάλαιαηθένταΧρησιμοποι

ΠαραγωγήςΠοσότητα
 

Μονάδες 6 
Α3. Πολύ μεγάλη έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά  επίπεδα  

της οργανωτικής  και διοικητικής πυραμίδας  έδωσε ο :  

α.  Taylor 

β.  Fayol 

γ. Weber 

δ.  Gantt 

Μονάδες 5 
 

 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Α4. Βασική ενέργεια  της ενεργητικής  ακρόασης είναι :  

α. η εξάλειψη των θορύβων που εμποδίζουν τον 
πομπό να εκφραστεί . 

β. η συγκέντρωση  της προσοχής του δέκτη για να  
συλλάβει συνολικά  το μήνυμα .  

γ. η οπτική επαφή και τα νεύματα , ώστε να 
αντιλαμβάνεται  ο πομπός ότι ο δέκτης τον 
παρακολουθεί .  

δ. η ενσυναίσθηση , που σημαίνει  ότι ο δέκτης ακούει  
και κατανοεί από τη θέση του πομπού όσα ο 
τελευταίος του μεταβιβάζει .  

Μονάδες 5 
 

Α5. Από τα είδη των τυπικών ομάδων, να περιγράψετε τις 
κάθετες ομάδες (μονάδες 4) και τις οριζόντιες–
διατμηματικές ομάδες (μονάδες 4). Ποιοι είναι 
συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δημιουργία 
οριζόντιων-διατμηματικών ομάδων;(μονάδες 2) 

Μονάδες 10 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε :  

α. την οικονομική λειτουργία . (μονάδες 10) 

β. τη λειτουργία προμηθειών .  (μονάδες  8) Γιατί η 
λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ;  
(μονάδες  2) 

Μονάδες 20 
 

Β2. Να περιγράψετε τα βασικά πρότυπα ηγεσίας, που 
προσδιορίστηκαν από τον Lewin και τους συνεργάτες 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

του, με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από 
τον ηγέτη . 

Μονάδες 10 

Β3. Η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού προϋποθέτει ένα 
αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας . Από τις μορφές 
επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς 
να περιγράψετε : 

α. την κάθετη «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία . 
(μονάδες 10) 

β. την κάθετη «από τα κάτω προς τα πάνω» 
επικοινωνία .  (μονάδες 10) 

Μονάδες 20 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμία άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
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, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη . 

 

α. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της 
συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ της 
διοίκησης και των εργαζομένων . 

β. Οι προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών εντάσσονται 
στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης . 

γ. Η επιχείρηση αποτελεί μία κοινωνική οργάνωση στην 
οποία υπάρχουν, «συγκρούονται» και γίνονται αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης διαφορετικά συμφέροντα διαφορετικών 
ομάδων. 

δ. Στο δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το 
δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι 
συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ 
περιορισμένος . 

ε. Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η 
επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της . 

στ. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από 
την έννοια της αποτελεσματικότητας . 

Μονάδες 24 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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. Βασική λειτουργία της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων η 
οποία εμπλέκεται σε όλες τις άλλες είναι : 

α. η λήψη αποφάσεων .  

β. η έρευνα αγοράς .  

γ. η επικοινωνία  μεταξύ  των τμημάτων  της 
επιχείρησης . 

δ. το σύστημα αμοιβών που επιβραβεύει  την απόδοση 
των εργαζομένων . 

Μονάδες 6 
 

Α3. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας  
περιλαμβάνονται  στο :  

α. οικονομικό  περιβάλλον . 

β.  πολιτικό  περιβάλλον . 

γ. κοινωνικό  περιβάλλον . 

δ. πολιτισμικό περιβάλλον . 

Μονάδες 6 
 

Α4. Σύμφωνα  με τις θεωρίες της παρακίνησης των  
εργαζομένων :  

α. η σπάνια εναλλαγή των θέσεων εργασίας  των 
εργαζομένων  μειώνει τη ρουτίνα .  

β. οι σταθερές αμοιβές δημιουργούν ευχαρίστηση και 
παρακίνηση για υψηλή απόδοση. 

γ. η ελευθερία πρωτοβουλιών οδηγεί σε καλύτερη 
επαγγελματική  εξέλιξη .  

δ. η παρακινητική  δύναμη των αναγκών  είναι 
αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής  τους .  

Μονάδες 6 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Α5. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες, να περιγράψετε 
τη λειτουργία της πληροφόρησης . 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

Β1. Από τα βασικά εμπόδια της επικοινωνίας να 
περιγραφούν τα παρακάτω :  

α. Ασαφείς  στόχοι  (μονάδες  5) 

β. Μη σωστά μηνύματα (μονάδες  5) 

γ. Προδιάθεση/προκατάληψη (μονάδες 5) 

δ. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη (μονάδες 5) 

Μονάδες 20 
 

Β2. Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης – 
Management να περιγράψετε :  

α. την Οργάνωση (μονάδες 9) και να αναφέρετε με τι 
συνήθως αυτή εκφράζεται (μονάδες 4) 

β. τη λειτουργία εκείνη που οδηγεί στην αναθεώρηση ή 
μη του Προγραμματισμού (μονάδες 4). 

Μονάδες 17 
 

Β3. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 
αποτελεσματικότητας της ομάδας να περιγραφούν οι 
παρακάτω : 

α. Κανόνες  – ∆ιαδικασίες  –  Μέθοδοι (μονάδες 6) 

β. Κοινοί στόχοι – Όραμα (μονάδες  3) 

γ. Ηγέτης (μονάδες 4) 

Μονάδες 13 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. 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 .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό 

διαρκείας. 
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  18:30.  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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