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        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 
 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
Επιμέλεια Θεμάτων : Ιγνάτιος Βουρβούλιας 

 
 

                                         ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 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. Μία σύγχρονη οικονομική μονάδα για να ανταποκριθεί στην αποστολή της αρκεί μόνο να 
παράγει το προϊόν της και να διαχειρίζεται τα οικονομικά της. 

                                               Μονάδες 4 
 
β.  Ο καταμερισμός των εργασιών είναι στοιχείο της λειτουργίας της οργάνωσης. 

                                               Μονάδες 4 
 
γ.  Οι τράπεζες δεν είναι παραγωγικές μονάδες. 

                                               Μονάδες 4 
 
δ. H παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής τους.                                                  

                                               Μονάδες 4 
 
ε. Η ομάδα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συντονισμού και της       αντιμετώπισης 
της πολυπλοκότητας.  

                                               Μονάδες 4 
 
στ. Το μήνυμα συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και την 
ευθύνη αυτού την έχει ο δέκτης που το συλλαμβάνει. 

                                               Μονάδες 4 
 
Στις  παρακάτω προτάσεις Α2  μέχρι και Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το αριθμό της 
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί. 
 
Α2.  Η επιχείρηση διακρίνεται από μια κοινωνική οργάνωση γιατί: 
 α) Είναι σύστημα. 
 β) Έχει κουλτούρα. 
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 γ) Αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας. 
 δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 

                                                                                              Μονάδες 6 
 
Α3.   Η λειτουργία του ελέγχου είναι οργανικά συνδεδεμένη με τη λειτουργία: 
 α) του προγραμματισμού  
 β)  της οργάνωσης 
 γ)  της διεύθυνσης  
 δ)  της παραγωγής 

                                                                                              Μονάδες 6 
 
Α4.  Οι ασαφείς στόχοι είναι ένα εμπόδιο επικοινωνίας που οφείλεται: 
 α)  Στον πομπό  
 β)  Στον δέκτη 
 γ)  Στο περιβάλλον 
 δ)  Στον πομπό και στον δέκτη 
                                                                                                          Μονάδες 6 

 
Α5.  Μια βιοτεχνία τον Ιανουάριο παρήγαγε 16.000 πουκάμισα  απασχολώντας  8 εργάτες. Τον 
Φεβρουάριο η βιοτεχνία κατάφερε να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας κατά 20%. 
Ζητούνται: 
α. Η παραγωγικότητα  εργασίας του Ιανουαρίου 
β. Ο όγκος της παραγωγής της επιχείρησης το Φεβρουάριο 

                                                                                                   Μονάδες 8 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Β 

 
B1.   Τι γνωρίζετε για την επιχείρηση ως θεσμό; 

                                                                                     Μονάδες 8 
 

Β2. Τι γνωρίζετε για τα χρήσιμα στοιχεία που προκύπτουν από τη θεωρία του Maslow;   
                                                                                        Μονάδες 10 

Β3.  Τι γνωρίζετε για την παθητική και την ενεργητική ακρόαση; 
                                                                                        Μονάδες 12 

 
Β4. Να αναπτύξετε τις απόψεις των R. Cyert και S. March σχετικά με τον καθορισμό των 
στόχων των επιχειρήσεων. 
                                                                                                       Μονάδες 20 


