
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ  2001 
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.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 ως σύστηµα προσαρµόζεται στο 
περιβάλλον της µέσω του µηχανισµού ελέγχου-
ανατροφοδότησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.2. Η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών των 
ατόµων επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή τους στις 
κοινωνικές οργανώσεις . 

Μονάδες 4 
 

Α.3. Συµπεράσµατα από έρευνες έδειξαν ότι ο 
αυταρχικός τρόπος διοίκησης οδηγεί σε µεγα-
λύτερη αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση των 
µελών της οµάδας. 

Μονάδες 4 
 

Α.4. Η κεντρική ιδέα του "επιχειρησιακού επανα-
σχεδιασµού" είναι η ριζική αλλαγή των διαδι-
κασιών και όχι η απλή βελτίωση αυτών. 

Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
Α.5. Το δηµόσιο σχολείο είναι "εµπορευµατική οργάνωση". 

Μονάδες 4 
 

Στις παρακάτω προτάσεις,  από Α.6. µέχρι και 
Α.7., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση . 
Α.6. Το κύριο χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι να :  

α. εµπνέει φόβο 
β. διαχειρίζεται 
γ. στηρίζεται στην τυπική εξουσία 
δ. περνά όραµα . 

Μονάδες 4 
 

Α.7. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της γεωγραφικής  
τµηµατοποίησης είναι : 
α. η επανάληψη ενεργειών 
β. η απασχόληση περισσοτέρων ειδικών για κάθε 

τµήµα και περιοχή 
γ. η καλύτερη γνώση και παρακολούθηση των 

ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής 
δ. τα τεχνικά προβλήµατα ελέγχου από το 

ανώτατο management. 
Μονάδες 5 

 
Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται οι 

διαστάσεις ή οι ιδιότητες των συστηµάτων και 
στη Στήλη ΙΙ οι ορισµοί τους . 

 Να γράψετε τα γράµµατα της Στήλης Ι και 
δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Στήλη Ι 
Ιδιότητες  συστηµάτων 

Στήλη ΙΙ 
Ορισµοί 

 
 
Α. Ανοιχτό σύστηµα 
 
 
 
 
 
Β. ∆υναµικό σύστηµα 
 
 
 
 
Γ. Κλειστό σύστηµα 

1. είναι το σύστηµα που 
αλλάζει στη λειτουργία 
του ή στις σχέσεις  του 
µε το περιβάλλον .  

2. είναι το σύστηµα που 
βρίσκεται  σε αλληλεπί-
δραση µε το περιβάλλον 
του .  

3. είναι το σύστηµα που 
αποτελείται  από άλλα 
υποσυστήµατα .  

4. είναι το σύστηµα που 
παραµένει σταθερό .  

5. είναι το σύστηµα που 
δεν έχει  καµιά σχέση 
αλληλεπίδρασης µε το 
περιβάλλον του .  

6. είναι το σύστηµα που 
χαρακτηρίζεται  από 
µεγάλη πολυπλοκότητα .  

Μονάδες 6 
 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
Α.9. Ποιες είναι οι συνήθεις ενέργειες της εµπορικής 

λειτουργίας ; 
Μονάδες 5 

 
Α.10. Ποια στοιχεία εντάσσονται στο ειδικό (εσωτε-

ρικό) περιβάλλον της επιχείρησης ; 
Μονάδες 10 

 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1. Να περιγράψετε τα πλεονεκτήµατα της τµηµατο-

ποίησης κατά προϊόν ή υπηρεσία. 
Μονάδες 15 

 
Β.2. Πού αναφέρονται οι λειτουργικοί στόχοι της 

επιχείρησης; 
Μονάδες 15 

Β.3. Να περιγράψετε τις βασικές πηγές δύναµης του 
ηγέτη. 

Μονάδες 20 
 

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 όλες τις ερωτήσεις και των 

δύο οµάδων .  

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

φωτοαντιγράφων .  

5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ  2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) : 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και 
Α.4., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
καθεµιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη. 

 

Α.1. Οι προµηθευτές και οι πελάτες ανήκουν στο 
εσωτερικό (ειδικό) περιβάλλον της επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

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

Μονάδες 4 
 

Α.3. Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί στοιχείο των 
εισροών της επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4. Η εφαρµογή της πολιτικής της προώθησης των 
προϊόντων περιορίζεται µόνο στις επιχειρήσεις 
που έχουν καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Μονάδες 4 
 

 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.5. µέχρι και 
Α.6., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

 

Α.5. Η θεωρία που ονοµάστηκε κίνηµα ανθρωπίνων 
σχέσεων του Elton Mayo υποστήριξε 
α. την ένταξη των διαφόρων δραστηριοτήτων σε` 

επιχειρησιακές λειτουργίες . 
β. τους αυστηρούς κανόνες και την ιεραρχική 

δοµή του συστήµατος . 
γ. την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων σε 

θέµατα που αφορούν συνθήκες και µεθόδους 
εργασίας . 

δ. την αύξηση της παραγωγικότητας ως µόνη 
λύση για την εξασφάλιση υψηλών µισθών . 

Μονάδες 5 
 

Α.6. H ικανότητα του διοικητικού στελέχους να 
χειρίζεται συγκρούσεις και διαφωνίες ανήκει 
στην κατηγορία των 
α. διανοητικών ικανοτήτων του . 
β. ανθρωπίνων ικανοτήτων του . 
γ. διανοητικών και τεχνικών ικανοτήτων του . 
δ. τεχνικών ικανοτήτων του . 

Μονάδες 5 
 

Α.7. Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται οι 
διάφορες λειτουργίες της Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης και στη Στήλη ΙΙ οι ορισµοί τους . 

 Να γράψετε τα γράµµατα της Στήλης Ι και 
δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Στήλη Ι 
Λειτουργίες  

Στήλη ΙΙ 
Ορισµοί 

 
 
Α. Προγραµµατισµός 
 
 
 
 
 
Β. Οργάνωση  
 
 
 
 
 
Γ. ∆ιεύθυνση 
 
 
 
 
∆. ΄Ελεγχος 

1. είναι ο προσδιορισµός των 
σκοπών  της επιχείρησης  και 
των τρόπων που θα 
χρησιµοποιηθούν για να 
εκπληρωθούν . 

 

2. είναι ο έλεγχος της 
παραγωγικής  διαδικασίας  
κατά την οποία 
µετατρέπονται  οι πρώτες ύλες 
και τα υλικά σε προϊόντα .  

 

3. είναι η καθοδήγηση , η 
ενθάρρυνση  και η 
ενεργοποίηση του ανθρώπινου 
δυναµικού της επιχείρησης .  

 

4. είναι η συστηµατική 
παρακολούθηση  των 
ενεργειών  των διαφόρων 
µελών της επιχείρησης  για την 
εξακρίβωση  και τη διόρθωση 
τυχόν αποκλίσεων  από τους 
στόχους που έχουν τεθεί .  

 

5. είναι οι τρόποι µε τους 
οποίους η επιχείρηση  
εξασφαλίζει  τον αναγκαίο  
αριθµό των εργαζοµένων µε 
τα κατάλληλα προσόντα .  

 

6. είναι ο προσδιορισµός του 
ρόλου του κάθε ατόµου , των 
διαδικασιών και των κανόνων 
λειτουργίας της επιχείρησης .  

Μονάδες 8 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις : 
Α.8. Ποια είναι τα κύρια στάδια εξέλιξης της ζωής 

κάθε προϊόντος ; 
Μονάδες 4 

 
Α.9. Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγω-

γικότητας της εργασίας ; 
Μονάδες 6 

 

Α.10.α. Ποια είναι τα δύο (2) επιµέρους τµήµατα στα 
οποία διαιρείται ο οικονοµικός προϋπο-
λογισµός . 

Μονάδες 2 
 

β. Πού αναφέρεται το καθένα απ' αυτά ; 
Μονάδες 4 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες 
παραγωγικές µονάδες; 

Μονάδες 16 
 

Β.2. Ποιες είναι οι κυριότερες ενέργειες που σχετί-
ζονται µε τον προγραµµατισµό του ανθρώπινου 
δυναµικού σε µία επιχείρηση; 

Μονάδες 16 
 

Β.3. Να γράψετε αναλυτικά τις γνώσεις που πρέπει να 
κατέχουν τα διοικητικά στελέχη των 
επιχειρήσεων .  

Μονάδες 18 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ 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 όλες τις ερωτήσεις και των 

δύο οµάδων .  

4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή . 

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

φωτοαντιγράφων .  

6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2003 
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.5., να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

 
Α.1. H αποτελεσµατικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η 

επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. 
Μονάδες 4 

 
Α.2. Το δηµόσιο ερευνητικό ίδρυµα είναι επιχείρηση . 

Μονάδες 4 
 

Α.3. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών 
είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και 
τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης .  

Μονάδες 4 
 

Α.4. Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών εντάσσονται στο 
γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης . 

Μονάδες 4 

Α.5. Για τα διοικητικά στελέχη, στα χαµηλότερα ιεραρχικά 
επίπεδα οι ειδικές γνώσεις είναι πιο απαραίτητες, ενώ 
στα ανώτερα απαιτούνται πιο γενικές . 

Μονάδες 4 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Στις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 
Α.6. Η παραγωγικότητα  εργασίας  δίδεται από τον τύπο 

α.   
κεφάλαια ηθένταχρησιµοποι

αγαθάπαραχθέντα
   

β.   
νεργαζοµένω αριθµός

παραγωγής ποσότητα
   

γ.     
νεργαζοµένω αριθµός

  κέρδος καθαρό
   

δ.     
κεφάλαια ηθένταχρησιµοποι

κέρδος καθαρό
   

Μονάδες 5 
 

Α.7. Ο H. Fayol στη θεωρία του υποστήριξε την άποψη ότι 

α. οι διάφορες  δραστηριότητες µέσα στην επιχείρηση 
µπορούν να ενταχθούν σε ορισµένες κατηγορίες , οι 
οποίες  λέγονται  επιχειρησιακές  λειτουργίες .  

β. η αύξηση της παραγωγικότητας  ήταν η µόνη λύση 
για την εξασφάλιση  υψηλών µισθών .  

γ. η γραφειοκρατία  ήταν το πλέον λογικό µέσο για  
την άσκηση ελέγχου πάνω  στους ανθρώπους .  

δ. µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων ήταν 
δυνατό να υπάρξει  αύξηση της παραγωγικότητας  
χωρίς να δαπανάται  άσκοπα  ανθρώπινη  εργασία .  

Μονάδες 5 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω  πίνακα δίνονται οι τρεις 
κατηγορίες  ικανοτήτων που πρέπει  να διαθέτει το 
διοικητικό στέλεχος κατά τον R. Katz  και στη Στήλη 
ΙΙ οι συγκεκριµένες βασικές  ικανότητες των τριών 
κατηγοριών .  

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της  
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της 
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί  στη σωστή απάντηση 
(τρεις απαντήσεις της Στήλης ΙΙ περισσεύουν). 

 
Στήλη Ι 

Κατηγορίες  ικανοτήτων
Στήλη ΙΙ 

Συγκεκριµένες βασικές 
ικανότητες  

 
 
Α. ∆ιανοητικές  
 
 
Β. Ανθρώπινες  
 
 
Γ. Τεχνικές  
 
 
 
 
 

1. Χειρισµός συγκρούσεων  
και διαφωνιών .  

 
2. Ακεραιότητα – αξιοπιστία .
 
3. Ανάλυση κόστους - 

ωφελειών 
 
4. Φιλοδοξία .  
 
5. Επιχειρηµατική σκέψη .  
 
6. Θετική στάση στις 

αλλαγές .  
Μονάδες 9 

Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις :  
Α.9. Τι περιλαµβάνει το µάρκετινγκ  σε ό ,τι αφορά µια 

επιχείρηση ή έναν οργανισµό ;  
Μονάδες 3 

Α.10. Να αναφέρετε  τις επιµέρους λειτουργίες που 
περιλαµβάνει η χρηµατοοικονοµική λειτουργία .  

Μονάδες 4 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 

Α.11 Να διατυπώσετε  τα είδη (κατηγορίες) του 
προγραµµατισµού .  

Μονάδες 4 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1. Να διατυπώσετε τους ρόλους απόφασης των 

διοικητικών στελεχών σύµφωνα µε τον H.  Mintzberg. 
Μονάδες 20 

 
Β.2. Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία . 

Μονάδες 20 
 

Β.3. Από τι εξαρτάται συνήθως το επίπεδο αµοιβών µιας 
επιχείρησης ; 

Μονάδες 10 
 
 

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 όλες τις ερωτήσεις και των 

δύο οµάδων .  
4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή . 
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης  : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) :

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. µέχρι και Α.5., να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1. Η καριέρα των διοικητικών στελεχών ξεκινά από την
αρχή της πυραµίδας, συνήθως σε θέσεις εκτελεστικού
έργου και στη συνέχεια εξελίσσεται . 

Μονάδες 4

Α.2. Σύµφωνα µε τον Katz, η ικανότητα του διοικητικού
στελέχους να επιλύει συγκρούσεις µεταξύ των
υφισταµένων του ανήκει στις τεχνικές του ικανότητες .

Μονάδες 4

Α.3. Το πρόγραµµα πωλήσεων µιας επιχείρησης
δηµιουργείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης,
δηλαδή του marketing, των χρηµατοοικονοµικών κ .λ .π . 

Μονάδες 4

Α.4. Η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο του κινδύνου .
Μονάδες 4



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5. Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών της επιχείρησης
εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της .

Μονάδες 4

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .

Α.6. Η λειτουργία  του προϋπολογισµού

α. καταγράφει  τις προβλέψεις για την εξέλιξη  των
οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης  για το
επόµενο οικονοµικό έτος .

β. έχει  ως αντικείµενο τη διαχείριση των εισπράξεων
και πληρωµών της επιχείρησης .

γ. έχει  ως αντικείµενο την πλήρη καταγραφή  και
καταχώριση  στα λογιστικά βιβλία των οικονοµικών
µεγεθών της επιχείρησης .

δ. έχει  ως αντικείµενο την υψηλότερη απόδοση του
προσωπικού  της επιχείρησης .

Μονάδες 4

Α.7. Η αποδοτικότητα µετράται µε δείκτες , οι οποίοι
έχουν ως αριθµητή

α. το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροή) και ως
παρονοµαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για
την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές)

β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την
πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και
ως παρονοµαστή το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα
(εκροή).

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την
πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και
ως παρονοµαστή το χρησιµοποιηθέντα αριθµό
εργαζοµένων .

δ. τα χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια  και ως
παρονοµαστή τα κέρδη της επιχείρησης .

Μονάδες 4

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω  πίνακα  δίνονται τρεις
διακρίσεις του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντος
της  επιχείρησης  και στη Στήλη ΙΙ πέντε στοιχεία του
γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντός της .  Να γράψετε
στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης  Ι και
δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που
δίνει τη σωστή αντιστοίχηση .  
(∆ύο στοιχεία της Στήλης  ΙΙ περισσεύουν).

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ

Α .  Πολιτισµικό
περιβάλλον

Β .  Πολιτικό
περιβάλλον

Γ .  Οικονοµικό
περιβάλλον

1.  Περιλαµβάνει  τα  εθνολογικά  και
λαογραφικά  χαρακτηριστικά  µιας
κοινωνίας .

2.  Περιλαµβάνει  τα  δηµογραφικά
χαρακτηριστικά  µιας  χώρας .

3.  Περιλαµβάνει  το  θεσµικό  πλαίσιο
σύµφωνα  µε  το  οποίο  λειτουργεί  το
κράτος .

4.  Περιλαµβάνει  τους  νόµους  σύµφωνα
µε  τους  οποίους  λειτουργεί  η
επιχείρηση .

5. Περιλαµβάνει  το  φορολογικό
σύστηµα  και  την  πορεία  της
κεφαλαιαγοράς .

Μονάδες 9



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις :
Α.9. Ποιες είναι οι µεταβλητές του µίγµατος marketing µε

τις οποίες η προώθηση έχει  στενή σχέση ;
Μονάδες 3

Α.10. Ποιο φαινόµενο αποκαλείται  από τους
οικονοµολόγους «δηµιουργική καταστροφή»;

Μονάδες 5

Α.11. Σε ποια στάδια της παραγωγικής  διαδικασίας
πραγµατοποιείται  ο έλεγχος  της παραγωγής  και
ποιες οι διακρίσεις αυτού ;

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Ποια είναι τα κύρια στάδια στα οποία εστιάζεται η

διοικητική διαδικασία των πωλήσεων και τι
περιλαµβάνει κάθε στάδιο ;

Μονάδες 10

Β.2. Ποιος ο ρόλος του Taylor στην επιστήµη της διοίκησης
των επιχειρήσεων και ποιες οι σχετικές απόψεις του;

Μονάδες 20

Β.3. Σε τι στοχεύουν οι ενέργειες της λειτουργίας των
προµηθειών, ποιες είναι συνήθως αυτές οι ενέργειες και
ποια η σηµασία της λειτουργίας των προµηθειών για
την επιχείρηση ;

Μονάδες 20

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 .

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις
και των δύο οµάδων.

4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) : 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

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

 
Α.1. Μάνατζερ είναι αυτός που πετυχαίνει αποτελέσματα 

μέσω της εργασίας άλλων ανθρώπων . 
Μονάδες 3 

 
Α.2. Σύμφωνα με την ταξινόμηση του R. Katz για τις 

ικανότητες των διοικητικών στελεχών, η χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ανήκει στις διανοητικές 
τους ικανότητες . 

Μονάδες 3 
 

Α.3. Ο έλεγχος της ποιότητας της παραγωγής πρέπει να 
πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας . 

Μονάδες 3 
 

Α.4. Η αποτελεσματικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική 
λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες 
(κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός 
αποτελέσματος . 

Μονάδες 3 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.5. Η επιχείρηση  είναι υποχρεωμένη  να διατυπώνει  
επισήμως  τους βασικούς  κανόνες  που διέπουν τη φύση 
και τη λειτουργία της και να διαθέτει θεσμική οργάνωση. 

Μονάδες 3 
 

Στις παρακάτω προτάσεις Α.6. και Α.7. να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 

 

Α.6. Στο γενικό  (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης 
εντάσσεται  και το πολιτισμικό περιβάλλον που 
περιλαμβάνει  
α. τους νόμους σύμφωνα  με τους οποίους λειτουργεί η 

επιχείρηση .  
β. τα εθνολογικά  και λαογραφικά χαρακτηριστικά 

μιας κοινωνίας .  
γ. το θεσμικό πλαίσιο , σύμφωνα  με το οποίο 

λειτουργεί το κράτος .  
δ. τις δομές της οικονομίας  και τους ρυθμούς  

ανάπτυξης .  
Μονάδες 5 

 

Α.7. Η λειτουργία  του προϋπολογισμού έχει ως  
αντικείμενο  
α. την καταγραφή  των προβλέψεων για την εξέλιξη 

των οικονομικών μεγεθών  της επιχείρησης  κατά  το 
επόμενο  οικονομικό  έτος .  

β. τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων  της 
επιχείρησης , τα οποία είναι απαραίτητα για την 
απόκτηση εισροών , έτσι ώστε να διασφαλίζεται  η 
ομαλή λειτουργία της .  

γ. την καταγραφή  και καταχώρηση  στα λογιστικά 
βιβλία των οικονομικών μεγεθών και πράξεων της 
επιχείρησης .  

δ. τη διαχείριση των εισπράξεων  και πληρωμών της 
επιχείρησης .  

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω  πίνακα δίνονται τα 
ονόματα των πιο σημαντικών  επιστημόνων που 
συνέβαλαν  στη θεμελίωση  και εξέλιξη της επιστήμης  
της Οργάνωσης  και ∆ιοίκησης .  Στη Στήλη ΙΙ δίνονται 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επιστημονικής  
προσφοράς τους και των επιστημονικών  τους θέσεων .  

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα  της 
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα  τον αριθμό της 
Στήλης ΙΙ ώστε να προκύπτει  η σωστή αντιστοίχιση .  

 (∆ύο στοιχεία της Στήλης  ΙΙ περισσεύουν).  
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
 
Α. H. Fayol 
 
 
 
 
 
 
Β. M. Weber 
 
 
 
 
 
 
Γ. Gantt 
 
 
 
 
 
 
 

1. έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση  στα 
υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της 
οργανωτικής και διοικητικής 
πυραμίδας και ανέλυσε τα 
καθήκοντα  των διοικητικών 
στελεχών .  

 

2. με το σύγγραμμά του «Αρχές  
Επιστημονικού  management» που 
δημοσιεύθηκε το 1910 στις Η .Π .Α . , 
αναδεικνύεται  ο πατέρας  της 
Επιστήμης της Οργάνωσης  και 
∆ιοίκησης .  

 

3. υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία  
είναι το πλέον λογικό μέσο  για την 
άσκηση ελέγχου πάνω  στους 
ανθρώπους .  

 

4. ανέπτυξε  γραφικές  μεθόδους 
απεικόνισης  σχεδίων , με στόχο τον 
καλύτερο διοικητικό έλεγχο . 

 

5. υπήρξε ο κυριότερος εκπρόσωπος 
του κινήματος  των ανθρωπίνων  
σχέσεων .  

Μονάδες 9 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις :  
Α.9. Ποιος είναι ο σκοπός ή ο λόγος ύπαρξης των 

διοικητικών στελεχών ;  
Μονάδες 4 

 
Α.10. Ποια είναι τα ισχυρά κίνητρα , με τα οποία  

επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας  της 
εργασίας ;  

Μονάδες 6 
 

Α.11. Ποιες είναι οι λειτουργίες της Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης-Management; (Να αναφερθούν ονομαστικά). 

Μονάδες 6 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
Β.1. Να περιγράψετε τα κύρια χαρακτηριστικά που 

διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες 
παραγωγικές μονάδες . 

Μονάδες 15 
 

Β.2. Η προώθηση είναι, σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις, η 
πιο δυναμική μεταβλητή του μίγματος marketing, γιατί 
φέρνει σε επαφή πωλητές και αγοραστές . 

 Να αναφέρετε που στοχεύει η αποτελεσματική 
προώθηση και ποια είναι τα εργαλεία που αποτελούν 
το “μίγμα προώθησης”. 

Μονάδες 15 
 

Β.3. Μεταξύ των πιο σημαντικών λειτουργιών της 
επιχείρησης είναι και η οικονομική της λειτουργία, την 
οποία και να περιγράψετε . 

Μονάδες 20 
 
 

 

 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

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 οποιαδήποτε 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 : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2006 
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.4 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 

 
Α.1 Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς μια κοινωνική 

οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από αυτή, γιατί συνδέεται 
με την έννοια του “επιχειρείν” ή της 
επιχειρηματικότητας . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Έμμεση πώληση είναι εκείνη, σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής προμηθεύεται το προϊόν απ’ ευθείας από 
τον παραγωγό . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει ως βασικό 
αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών 
αποφάσεων και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
τους . Τέτοια απόφαση είναι και η διαχείριση των 
οικονομικών κινδύνων . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Στο πλαίσιο της οργάνωσης και διοίκησης 
(management), η λειτουργία του ελέγχου είναι 
ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού . 

Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Για τις παρακάτω προτάσεις Α.5 και Α.6 να γράψετε 

στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της . 

 

Α.5 Οι θεσμικοί  στόχοι είναι αυτοί που 
α. διατυπώνει  επίσημα η επιχείρηση (ή ο οργανισμός) 

στο καταστατικό , με βάση το οποίο νομιμοποιείται 
η ύπαρξη και λειτουργία της .  

β. εκφράζουν τα συγκεκριμένα  αποτελέσματα , τα  
οποία η επιχείρηση επιδιώκει  να επιτύχει .  

γ. αναφέρονται  στα συνολικά  μεγέθη της επιχείρησης , 
όπως είναι  τα κέρδη , το εισόδημα  ή ο κύκλος  
εργασιών κ .λπ .  

δ. αναφέρονται  στις καινοτομίες , που αφορούν την 
ανάπτυξη  νέων προϊόντων , νέων μεθόδων και  
τεχνικών παραγωγής κ .λπ .  

Μονάδες 5 
 

Α.6 Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα  μετρούν 
α. αξίες ή χρηματικά  μεγέθη .  
β. ποσότητες .  
γ. αντίστοιχα ποσότητες και αξίες  ή χρηματικά  

μεγέθη .  
δ. αντίστοιχα αξίες ή χρηματικά  μεγέθη και 

ποσότητες .  
Μονάδες 5 

Α.7 Στη Στήλη Ι του παρακάτω  πίνακα δίνονται τρεις 
ομάδες συμφερόντων  (α , β , γ) που επιδρούν 
σημαντικά  στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης  της 
επιχείρησης , με στόχο την ικανοποίηση των  
συμφερόντων  τους .  

 Στη Στήλη ΙΙ παρουσιάζεται  ό,τι  επιδιώκουν ή 
επιζητούν ή απαιτούν αυτές οι ομάδες .   

 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα  της 
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράμμα  τον αριθμό της 
Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει  η σωστή αντιστοίχιση .  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 (∆ύο στοιχεία της Στήλης  ΙΙ περισσεύουν).  
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 
α. Οι επιχειρηματίες  
 
β. Οι πελάτες  
 
γ. Το κράτος 
 

1. επιζητούν ποιότητα, καλές τιμές και 
εξυπηρέτηση. 

 

2. επιδιώκουν υψηλά κέρδη και κοινωνική 
προβολή μέσα από την κερδοφόρα πορεία 
και την καλή φήμη της επιχείρησής τους. 

 

3. επιζητούν καλή συνεργασία, φερέγγυες και 
διαρκείς συναλλαγές. 

 

4. απαιτεί την είσπραξη φόρων. 
 

5. επιζητούν υψηλούς μισθούς. 
Μονάδες 6 

 
Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις :  
Α.8 Ποια είναι  τα επιμέρους  επιστημονικά πεδία της 

διοίκησης των επιχειρήσεων ;  Να αναφερθούν  
ονομαστικά .  

Μονάδες 6 
 

Α.9 Ποιες είναι οι μεταβολές του μίγματος μάρκετινγκ  
(marketing mix) που είναι γνωστές  στη βιβλιογραφία  
ως τα “4P’s”; Να αναφερθούν  ονομαστικά .  

Μονάδες 4 
 

Α.10 Ποια είναι  τα χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας  
και οι στάσεις  του διοικητικού στελέχους  που 
συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά  του και τα  
οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εύκολα ούτε 
στις γνώσεις  ούτε στις ικανότητές  του ;   

Μονάδες 8 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης 
εντάσσονται , μεταξύ άλλων, το οικονομικό, το 
κοινωνικό και το οικολογικό περιβάλλον, τα οποία να 
περιγράψετε . 

Μονάδες 20 
 

Β.2 Ανάμεσα στις “δευτερεύουσες” επιχειρησιακές 
λειτουργίες είναι η “έρευνα και ανάπτυξη”, την οποία 
και να περιγράψετε . 

Μονάδες 10 
 

Β.3 Μεταξύ των επί μέρους λειτουργιών που αποτελούν το 
περιεχόμενο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων μιας 
επιχείρησης είναι οι “προσλήψεις” και η “πολιτική 
αμοιβών”, τις οποίες και να περιγράψετε . 

Μονάδες 20 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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 οποιαδήποτε 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: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ:  ΤΡΕΙΣ (3) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.4 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 

 
Α.1 Στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα οι γενικές γνώσεις 

είναι πιο απαραίτητες, ενώ στα ανώτερα απαιτούνται 
πιο ειδικές . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ανήκει στις 
τεχνικές ικανότητες του ανθρώπου . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Οι πιστωτές, οι χρηματοδότες και οι μέτοχοι 
εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) περιβάλλον της 
επιχείρησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Η εφαρμογή της πολιτικής προώθησης περιορίζεται 
μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν καθαρά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα . 

Μονάδες 4 
 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.5, Α.6 και Α.7 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά 
της. 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

Α.5 Η Οργάνωση  εκφράζεται  συνήθως  και με 
α. τα λειτουργικά προγράμματα  δράσης .  
β. το οργανόγραμμα .  
γ. τη διαμόρφωση  στρατηγικών και πολιτικών .  
δ. τον καθορισμό  στόχων .  

Μονάδες 5 
 

Α.6 Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή των  
υπηρεσιών ανήκουν 
α. στην παραγωγική  λειτουργία .  
β. στην οικονομική λειτουργία . 
γ. στη λειτουργία  προμηθειών .  
δ. στην εμπορική λειτουργία .  

Μονάδες 5 

 
Α.7 Η καταγραφή  και η καταχώριση των οικονομικών 

μεγεθών και πράξεων  της επιχείρησης  ανήκει   
α. στη λειτουργία  προϋπολογισμού .  
β. στην ταμειακή  λειτουργία .  
γ. στη λογιστική λειτουργία .  
δ. στη λειτουργία  της διαχείρισης κεφαλαίων .  

Μονάδες 6 

 
Να απαντήσετε  στα παρακάτω  θέματα :  
Α.8 Πώς συνδέεται  η παραγωγικότητα με την 

ανταγωνιστικότητα ;  
Μονάδες 6 

 
Α.9 Στο περιβάλλον της επιχείρησης  να αναφέρετε  πέντε  

(5) «ομάδες συμφερόντων» και τι επιδιώκει  η 
καθεμιά .  

Μονάδες 5 
 

Α.10 Ποια ήταν η συμβολή του Gantt στην ιστορική 
εξέλιξη του management (μάνατζμεντ);  

Μονάδες 7 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Μεταξύ των ενεργειών της διοίκησης της παραγωγής είναι «η 
τοποθεσία του εργοστασίου και η διάταξη των χώρων», καθώς 
και «η εξασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής», τις οποίες 
και να περιγράψετε. 

Μονάδες 20 
 

Β.2 Ανάμεσα στις δευτερεύουσες λειτουργίες της επιχείρησης είναι 
και «η λειτουργία της πληροφόρησης», την οποία και να 
περιγράψετε. 

Μονάδες 10 
Β.3 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής άσκησης των 

λειτουργιών του management (μάνατζμεντ) σε μία επιχείρηση 
(ή οργανισμό) και ποια είναι τα διοικητικά συστήματα ή 
«εργαλεία» της διοίκησης; 

 Να δώσετε σχετικά παραδείγματα. 
Μονάδες 20 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

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

 
ΟΜΑ∆Α Α 

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

 
Α.1 Η προφορική και η γραπτή επικοινωνία ανήκουν στις 

τεχνικές ικανότητες . 
Μονάδες 4 

 

Α.2 Οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι θεωρίες του 
μάναντζμεντ (management) έχουν γενική ισχύ και 
καθολική εφαρμογή . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η διοίκηση προσωπικού συντονίζει τις μεταθέσεις – 
προαγωγές, αφού λάβει υπόψη της μόνο τις επιθυμίες 
του εργαζομένου . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Το πρόγραμμα πωλήσεων μιας επιχείρησης 
δημιουργείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, 
δηλαδή του μάρκετινγκ (marketing), της παραγωγής, 
των χρηματοοικονομικών κ .ά. 

Μονάδες 4 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α.5 Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι οι διάφορες και ποικίλες 
ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση, 
παρά τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ τους, 
μπορούν να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι 
οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες . 

Μονάδες 4 
 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6, Α.7 και Α.8 να γράψετε 
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 

 

Α.6 Ο προγραμματισμός , ως λειτουργία  της Οργάνωσης 
και ∆ιοίκησης , περιλαμβάνει  
α. τη διαμόρφωση  των στρατηγικών και πολιτικών .  
β. την εκχώρηση εξουσίας  σε χαμηλότερα  κλιμάκια  

διοίκησης .  
γ. την τμηματοποίηση  των λειτουργιών .   
δ. τον καταμερισμό  των εργασιών .  

Μονάδες 5 
 

Α.7 Τα ήθη και τα έθιμα μιας κοινωνίας περιλαμβάνονται  
στο 
α. πολιτικό  περιβάλλον . 
β. κοινωνικό  περιβάλλον .  
γ. πολιτισμικό περιβάλλον .  
δ. οικονομικό  περιβάλλον .  

Μονάδες 5 

 
Α.8 Οι ενέργειες  που γίνονται για τον σχεδιασμό ενός  

νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου ανήκουν  
α. στην εμπορική λειτουργία .   
β. στη λειτουργία  της πληροφόρησης .  
γ. στην οικονομική λειτουργία . 
δ. στη λειτουργία  της έρευνας  και ανάπτυξης .  

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω  θέματα :  
Α.9 Ποια είναι τα ισχυρά κίνητρα με τα οποία  

επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας  της 
εργασίας ;  

Μονάδες 6 
 
 

Α.10 Να εξηγήσετε το φαινόμενο  που οι οικονομολόγοι  
αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή». 

Μονάδες 9 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Από τις επιμέρους λειτουργίες της χρηματοοικονομικής 
διοίκησης να περιγράψετε την ταμειακή λειτουργία 
(μονάδες 6) και τη λογιστική λειτουργία (μονάδες 8). 

Μονάδες 14 
 

Β.2 Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της 
επιχείρησης .  

Μονάδες 16 
 

Β.3 Ποιες ήταν οι κατηγορίες που διατύπωσε το κίνημα 
ανθρωπίνων σχέσεων (Mayo και Roethlisberger) 
εναντίον του Taylor και των οπαδών του; (μονάδες 6) 
Ποιες ήταν οι θέσεις του κινήματος  και ποια 
συμπεράσματα προέκυψαν από την έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 1920 σε μεγάλες βιομηχανικές 
επιχειρήσεις ; (μονάδες 14) 

Μονάδες 20 
 

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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. Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ  
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

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

 
ΟΜΑ∆Α Α 

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

 
Α.1 Tα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας 

περιλαμβάνονται στο πολιτισμικό περιβάλλον . 
Μονάδες 4 

 

Α.2 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στη λειτουργία 
των ∆ημοσίων Σχέσεων . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Η επιχείρηση προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω 
του μηχανισμού ελέγχου – ανατροφοδότησης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4 Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών εντάσσεται στις 
∆ιανοητικές Ικανότητες . 

Μονάδες 4 
 
Α.5 Η τιμή επηρεάζει την εικόνα του προϊόντος και, 

επομένως, οι στόχοι της τιμολόγησης συνδέονται στενά 
με τους αντίστοιχους στόχους των άλλων 3–p του 
μίγματος marketing.   

Μονάδες 4 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6, Α.7 και Α.8 να γράψετε 
στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της . 

 

Α.6 Το πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης  περιλαμβάνει  
α. το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα  με το οποίο 

λειτουργεί το κράτος .  
β. τα εθνολογικά  και λαογραφικά χαρακτηριστικά 

μιας κοινωνίας .  
γ. το συνδικαλιστικό  κίνημα .   
δ. τους νόμους σύμφωνα  με τους οποίους λειτουργεί η 

επιχείρηση .  
Μονάδες 5 

 

Α.7 Η Λειτουργία  ∆ημοσίων Σχέσεων  της επιχείρησης 
αναφέρεται   
α. στην ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής  και 

βελτίωσης των υπαρχόντων .  
β. στην εξεύρεση κεφαλαίου που απαιτείται  για την 

ίδρυση της οικονομικής  μονάδας .   
γ. στην ανάπτυξη  καλών σχέσεων με άλλες 

επιχειρήσεις , οργανισμούς , άτομα ή ομάδες , καθώς 
και την ανάγκη να προβάλλει μια καλή εικόνα  
προς αυτούς , για να κερδίσει  την εκτίμηση , το 
σεβασμό  και  τις θετικές εντυπώσεις .  

δ. στην συντήρηση των μέσων για την παραγωγή  
προϊόντων ή υπηρεσιών .  

Μονάδες 5 

 
Α.8 Η συνεχής  παρακολούθηση των αποθεμάτων  των 

πρώτων  υλών της επιχείρησης  εντάσσεται  στην  
α. λειτουργία της πληροφόρησης . 
β. παραγωγική  λειτουργία .   
γ. λειτουργία προμηθειών .  
δ. εμπορική λειτουργία . 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 

Να απαντήσετε  στα παρακάτω  θέματα :  
 
Α.9 Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων να αναπτύξετε :  
 α. τις Μεταθέσεις-Προαγωγές  

Μονάδες 7 
 β. τα Πειθαρχικά  μέτρα- Απολύσεις   

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Να αναπτύξετε τον προβληματισμό σχετικά με την 
εφαρμογή του management σε χώρες με διαφορετικές 
πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
ιδιαιτερότητες . 

Μονάδες 16 
 

Β.2 «Η προληπτική συντήρηση με τις πραγματοποιούμενες 
καθυστερήσεις επιβαρύνει πολύπλευρα την 
επιχείρηση». Σχολιάστε την άποψη .  

Μονάδες 10 
 

Β.3 Ποιά ήταν η συμβολή του Fraderich Taylor στην 
ιστορική εξέλιξη του management; 

Μονάδες 24 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 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. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή 
σας να παραδώσετε  μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 :  μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .    
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ʹ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄) 
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 
 

ΟΜΑ∆Α 1η  
 
 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α1 να γράψετε στο τετράδιό 
σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα την ένδειξη Σωστό, 
αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη . 

 
Α1. α. Ο σχεδιασμός της παραγωγής έχει βασικό στόχο την 

 επιδίωξη του καλύτερου αποτελέσματος (μονάδες 4). 

β. Η διαχείριση του χρόνου ανήκει στις ανθρώπινες 
ικανότητες των διοικητικών στελεχών (μονάδες 4). 

γ. Η λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας 
ανήκει στις διανοητικές ικανότητες των διοικητικών 
στελεχών (μονάδες 4). 

δ. Μάνατζερ είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει 
αποτελέσματα μέσω της εργασίας άλλων ανθρώπων 
(μονάδες 4). 

ε. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία 
(διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό 
μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους 
ανθρώπους (μονάδες 4). 

Μονάδες 20 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
Για τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α2, Α3 και Α4 να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά 
της.  

  
 

Α2. Η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης  
ανήκει 

 α. στην παραγωγική λειτουργία . 
 β. στην οικονομική λειτουργία . 
 γ. στη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης . 
 δ. στη λειτουργία της πληροφόρησης.  

   Μονάδες 6 
 

Α3. Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι 
ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης που 
αναφέρεται 

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

   Μονάδες 6 
Α4. Η εισοδηματική πολιτική εντάσσεται στο 
 α. οικονομικό περιβάλλον. 
 β. νομικό περιβάλλον . 
 γ. πολιτισμικό περιβάλλον. 
 δ. πολιτικό περιβάλλον. 

   Μονάδες 6 
 

Α5. Να απαντήσετε στα παρακάτω θέματα : 
α. Πού στοχεύει η αποτελεσματική προώθηση ;  

(μονάδες 6).  

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μεταβλητές του 
μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) που είναι 
γνωστές στη βιβλιογραφία ως τα “4P’s” (μονάδες 6). 

Μονάδες 12 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

 
ΟΜΑ∆Α 2η  

Β1. Να αναπτύξετε τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες 
παραγωγικές μονάδες .  

Μονάδες 12 
 

Β2. Να περιγράψετε την εμπορική λειτουργία της 
επιχείρησης .  

Μονάδες 10 
 

Β3. Από τις επιμέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης 
Ανθρωπίνων Πόρων, να αναπτύξετε : 
α. τη λειτουργία του προγραμματισμού ανθρώπινου 

δυναμικού (μονάδες 14), 

β. την πολιτική αμοιβών (μονάδες 14).  

Μονάδες 28 

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 πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν . ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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 διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των θεμάτων .  
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ  2011 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  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 - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
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 - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
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  12) Γιατί η 
λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ;  
(μονάδες  3) 

Μονάδες 25 
 

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

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ - ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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

Μονάδες 15 

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 την οριζόντια μορφή επικοινωνίας .  

Μονάδες 10 

 
 
 
 

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 και ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ  2012 
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 αποδοτικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η 

επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της. 

Μονάδες 4 
β. Μια επιχείρηση, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει 

να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο 
συνδυασμός ποιότητας και τιμής να είναι καλύτερος 
από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή 
να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας 
κτλ . 

Μονάδες 4 

γ. Οι πρώτοι αμφισβητίες της θεωρίας του Taylor 
υποστήριξαν ότι, αν οι επιχειρήσεις επέτρεπαν 
στους εργαζόμενους να έχουν ενεργό συμμετοχή σε 
θέματα που αφορούσαν τις συνθήκες και τις 
μεθόδους εργασίας, τότε το ηθικό τους θα 
βελτιωνόταν και θα έδειχναν μεγαλύτερη προθυμία 
για συνεργασία . 

Μονάδες 4 

 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

δ. Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του   
F. Herzberg οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - 
προαγωγών του εργαζομένου ανήκουν στους 
παράγοντες “υγιεινής” ή  “διατήρησης”.  

Μονάδες 4 

ε. Τυπική ομάδα συγκροτούν τα άτομα που η διοίκηση 
συνειδητά ομαδοποιεί με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένου έργου .   

Μονάδες 4 

στ. Ο τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον 
πιο κρίσιμο παράγοντα της διαπροσωπικής 
προφορικής επικοινωνίας , αφού μέσω αυτού δεν 
ανταλλάσσονται μόνο πληροφορίες, αλλά 
ταυτόχρονα και συναισθήματα .  

Μονάδες 4 
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 νομισματική  πολιτική ανήκει  στο 

α. πολιτικό  περιβάλλον της επιχείρησης  

β. τεχνολογικό  περιβάλλον της επιχείρησης  

γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης 

δ. κοινωνικό  περιβάλλον  της επιχείρησης . 

Μονάδες 6 
Α3. Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται  

στη λειτουργία   

α. της οργάνωσης  

β. του προγραμματισμού  

γ. του ελέγχου  

δ. της διεύθυνσης .  

Μονάδες 6 

 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Α4. Η πιο σημαντική  μεταβλητή που θα πρέπει  να λάβει 
υπόψη του ο ηγέτης , για να επιλέξει  το κατάλληλο 
πρότυπο ηγεσίας , είναι :  

α. το έργο που έχει να υλοποιήσει  

β. το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία 

γ. η ωριμότητα των ατόμων 

δ. το σύστημα αμοιβών . 

Μονάδες 6 

Α5. Να περιγράψετε το φαινόμενο που οι οικονομολόγοι 
αποκαλούν “δημιουργική καταστροφή”. 

Μονάδες 8 
 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από τις  λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε :  

α. την παραγωγική λειτουργία (μονάδες 10). 

β. τη λειτουργία  της έρευνας  και ανάπτυξης   
(μονάδες  12).  

Μονάδες 22 

Β2. Από τα βασικά εμπόδια της επικοινωνίας να 
περιγράψετε την υπερφόρτωση . 

Μονάδες 8 

Β3. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες : 

α. της παθητικής ακρόασης (μονάδες 10). 

β. της ενεργητικής  ακρόασης  (μονάδες 10). 

Μονάδες 20 

 
 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 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 – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24 ΜΑΪΟΥ 2013  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΟΜΑΔΑ 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 . Το  τεχνολογικό  περιβάλλον  επηρεάζει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τη φύση 

και  την απόδοση  του  εξοπλισμού  της  επιχείρησης  και  των  
εργαζομένων ,  το είδος  των  προϊόντων  και των υπηρεσιών .  

Μονάδες  4 
β . Η έννοια  της  ηγεσίας  δεν  είναι  σε καμιά  περίπτωση  ταυτόσημη  με  τις  

έννοιες της  δύναμης , της επιρροής  και της εξουσίας .  
Μονάδες  4 

γ . Όλες  οι  διαχειριστικές  και  λογιστικές διαδικασίες ,   που βοηθούν στην  
έγκαιρη διεκπεραίωση  και στην καταγραφή των συναλλαγών της  
επιχείρησης , ανήκουν  στη λειτουργία  της  έρευνας  και ανάπτυξης. 

Μονάδες  4 

δ . Η εξάρτηση  των  επιχειρησιακών  λειτουργιών είναι  μεγάλη  και αυτή  
καθορίζει  την  καλή πορεία  και  τελικά  την ύπαρξη της επιχείρησης .  

Μονάδες  4 

ε . Κωδικοποίηση  είναι  η διαδικασία με την οποία  ο δέκτης  μετατρέπει  
αυτό  που  θέλει  να  μεταβιβάσει  σε  ένα  νόημα  με τη  μορφή  του  
μηνύματος .   

Μονάδες  4 

στ . H παρακίνηση  του εργαζομένου  για  απόδοση σύμφωνα  με  τη  θεωρία  
των  προσδοκιών  προϋποθέτει  και  τη  δίκαιη μεταχείρισή  του  σχετικά  
με  τις αμοιβές του.  

Μονάδες  4 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 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. Ομάδα αποτελούν 

α . οι επιβάτες  τρένου 

β . ο  σύλλογος  καθηγητών του σχολείου 

γ . οι θεατές μιας κινηματογραφικής ταινίας  

δ . οι επισκέπτες ενός ζωολογικού  κήπου.  

Μονάδες  6 
Α3. Όταν  η  εξουσία  ασκείται  αυταρχικά ,  αυτό  αποτελεί  βασικό εμπόδιο  

επικοινωνίας που αναφέρεται   

α . στην  προδιάθεση-προκατάληψη  

β . στις δομές /διαδικασίες  

γ . στις σχέσεις μεταξύ  πομπού και  δέκτη  

δ . στην  υπερφόρτωση .  

Μονάδες  6 
Α4. Τα  νέα  διοικητικά  συστήματα  είναι  λειτουργικοί  στόχοι  της  επιχείρησης  

και αναφέρονται   

α . στην  αγορά  

β . στα συνολικά μεγέθη   

γ . στις καινοτομίες  

δ . στους  ανθρώπους.  

Μονάδες  6 

Α5. Μια επιχείρηση  το  έτος  2011 παρήγαγε  50.000 μονάδες  προϊόντος, 
απασχολώντας  100 εργαζόμενους .  Τα  χρησιμοποιηθέντα   κεφάλαια  της  
επιχείρησης  ήταν  8.000.000 ευρώ  και  η  οικονομική  της  αποδοτικότητα 
ήταν  ίση  με  0,25. Να  βρεθούν  η  παραγωγικότητα  της  εργασίας  (μονάδες 
4) και  το καθαρό  κέρδος της επιχείρησης  (μονάδες 4). 
(Να γράψετε  στο τετράδιό  σας  τους  τύπους  που χρησιμοποιήσατε , 
καθώς και τους υπολογισμούς  σας) 

Μονάδες 8 
 
 
 
 

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από  τις επιχειρησιακές  λειτουργίες να  περιγράψετε   
α . την εμπορική λειτουργία  (μονάδες 6) 
β . τη  λειτουργία  δημοσίων σχέσεων  (μονάδες 8).  

Μονάδες 14 
 

Β2. T ι υποστήριξε  η θεωρία  που  ονομάστηκε  κίνημα  των Ανθρωπίνων  
Σχέσεων ; (μονάδες  6) Πού εστιάζονται  οι  κατηγορίες  των  αμφισβητιών  
της  θεωρίας  που ανέπτυξαν  ο  Taylor και  οι οπαδοί  του ;  (μονάδες  6)      
Τι  προέκυψε  από  την  έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  το 1920 σε μεγάλες  
βιομηχανικές  επιχειρήσεις  για  τη  συμμετοχή  των  εργαζομένων  σε  ομάδα  
εργασίας; (μονάδες 6) 

Μονάδες 18 
Β3. α . Να  περιγράψετε  τη διαδικασία  μετάδοσης  μηνύματος (μονάδες 9).  

β .  Από  τα κρίσιμα  ζητήματα  της  μετάδοσης  του  μηνύματος  να  περιγράψετε     
την  κατανόηση  των  διαφορών  μεταξύ του πομπού και  του δέκτη  
(μονάδες 9).  

Μονάδες 18 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  του  τετραδίου  να  γράψετε  το  εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην  
αρχή  των απαντήσεών  σας  να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο  και  να  μη  
γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις σας  το όνομά  σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  
παραδώσετε  μαζί  με  το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο 
με  μαύρο στυλό με μελάνι  που  δεν σβήνει .  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:30 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3) 

ΟΜΑΔΑ 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 επιχείρηση ως σύστημα προσαρμόζεται στο περιβάλλον της μέσω του 

μηχανισμού ελέγχου-ανατροφοδότησης. 
Μονάδες 4 

 
β. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της 

αποτελεσματικότητας.  
Μονάδες 4 

 
γ. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων. 

Μονάδες 4 
 
δ. Ο προϊστάμενος στηρίζεται στην τυπική εξουσία, ενώ ο ηγέτης πείθει και 

περνά όραμα.  
Μονάδες 4 

 
ε. Οι κάθετες ομάδες αποτελούν ουσιαστικά μέρη της οργανωτικής δομής και 

η σύνθεσή τους είναι προσωρινή.  
Μονάδες 4 

 
στ. Ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη αποτελεί ενέργεια της παθητικής 

ακρόασης.  
Μονάδες 4 

 
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 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Α3. Ποιο από τα ακόλουθα εμπόδια αφορά τον δέκτη; 

α. τα μη σωστά μηνύματα  
β. η κακή επιλογή χώρου και χρόνου 
γ. η κακή επιλογή τρόπου και μέσου 
δ. η έλλειψη ενδιαφέροντος - απροσεξία. 

Μονάδες 6 
 
Α4. Με κριτήριο τον τρόπο λήψης απόφασης από τον ηγέτη, το πρότυπο ηγεσίας 

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

Μονάδες 6 
 
Α5. Από το γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να περιγράψετε 
 α.  το οικονομικό περιβάλλον (μονάδες 5) 
 β.  το τεχνολογικό περιβάλλον. (μονάδες 3) 

Μονάδες 8 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Ποια είναι η συμβολή του Taylor στην ιστορική εξέλιξη του μάνατζμεντ 

(management); 
Μονάδες 14 

 
Β2. Από τη θεωρία αναγκών του A. Maslow να αναπτύξετε 

α. τις φυσιολογικές-βιολογικές ανάγκες (μονάδες 6) 
β. τις ανάγκες για ασφάλεια (μονάδες 6) 
γ. τις κοινωνικές ανάγκες. (μονάδες 6) 

Μονάδες 18 
 
 
Β3. Στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης να περιγράψετε 

α.  την κάθετη «από κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία (μονάδες 9) 
β.  την οριζόντια επικοινωνία. (μονάδες 9) 

Μονάδες 18 
 
 
  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30 π.μ. 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2015   

  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ(3) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδιό σα̋ , 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθο̋, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Ο προσδιορισμό̋ τη̋ έννοια̋ του management εξαρτάται από το 
παρελθόν, την πείρα και την ευρύτητα των ασκούμενων δραστηριοτήτων 
των ανθρώπων. 

Μονάδε̋ 4 
 
β. Η λειτουργία τη̋ διεύθυνση̋ ξεπερνά τα όρια τη̋ απλή̋ έκδοση̋ οδηγιών 

και εντολών από τα ανώτερα προ̋ τα κατώτερα στελέχη τη̋ επιχείρηση̋.  
Μονάδε̋ 4 

 
γ. Η ωριμότητα των ατόμων αποτελεί την πιο σημαντική μεταβλητή που θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτη̋, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο 
ηγεσία̋. 

Μονάδε̋ 4 
 
δ. Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελεί ενέργεια 

τη̋ λειτουργία̋ των δημοσίων σχέσεων.  
Μονάδε̋ 4 

 
ε. Η από κάτω προ̋ τα πάνω επικοινωνία, αν και απαραίτητη, όταν είναι 

μοναδική, αντιστοιχεί σε αυταρχικέ̋ οργανώσει̋ και τα προβλήματά τη̋ 
είναι πολυάριθμα.  

Μονάδε̋ 4 
 
στ. Πολλέ̋ εκφράσει̋ του σώματο̋ έχουν διαπολιτισμική σημασία , με την 

έννοια ότι σημαίνουν τα ίδια πράγματα σε διαφορετικέ̋ χώρε̋ και 
πολιτισμού̋.  

Μονάδε̋ 4 
 

Για τι̋ παρακάτω προτάσει̋, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον 
αριθμό τη̋ πρόταση̋ και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Α2. Οι θεσμικοί στόχοι είναι αυτοί που: 
α. εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιδιώκει η επιχείρηση   
β. αφορούν στα συνολικά μεγέθη τη̋ επιχείρηση̋   
γ. αφορούν στην κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου τη̋ αγορά̋  
δ. συνθέτουν την αποστολή τη̋ επιχείρηση̋ στο πλαίσιο του περιβάλλοντό̋ 

τη̋ ή τη̋ κοινωνία̋. 
Μονάδε̋ 6 

 

Α3. Μία από τι̋ βασικέ̋ ενέργειε̋ τη̋ ενεργητική̋ ακρόαση̋ είναι: 
α. ο έλεγχο̋ των προκαταλήψεων του δέκτη και τη̋ πιθανή̋ ευαισθησία̋ του 

στι̋ λέξει̋ ή τα χαρακτηριστικά του πομπού   
β. η συγκέντρωση τη̋ προσοχή̋ του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το 

μήνυμα και να αποφύγει τα βιαστικά συμπεράσματα  
γ. η ενσυναίσθηση, που σημαίνει ότι ο δέκτη̋ ακούει και κατανοεί τον πομπό 

μπαίνοντα̋ στη θέση του 
δ. κανένα από τα παραπάνω. 

Μονάδε̋ 6 
 

Α4. Ο Frederick Taylor  υποστήριξε ότι:
α. με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων είναι δυνατό να υπάρξει αύξηση 

τη̋ παραγωγικότητα̋, χωρί̋ να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία  
β. η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω 

στου̋ ανθρώπου̋ 
γ. η εκπαίδευση και ο ανθρώπινο̋ παράγοντα̋ έχουν μεγάλη σημασία σε 

όλα τα διοικητικά προβλήματα 
δ. οι διάφορε̋ και ποικίλε̋ ενέργειε̋ ή δραστηριότητε̋ μπορούν να 

ενταχθούν σε ορισμένε̋ κατηγορίε̋, οι οποίε̋ λέγονται επιχειρησιακέ̋ 
λειτουργίε̋. 

Μονάδε̋ 6 
 

Α5. Ένα από τα βασικά εμπόδια τη̋ επικοινωνία̋ είναι η υπερφόρτωση. Να την 
περιγράψετε. 

Μονάδε̋ 8 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

 
ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. α.   Να αντιστοιχίσετε σωστά κάθε αριθμό από τα χαρακτηριστικά τη̋ στήλη̋ Ι  

 με ένα μόνο γράμμα, Α ή Β, από τι̋ έννοιε̋ τη̋ στήλη̋ ΙΙ (μονάδε̋ 5). 

 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Περνά όραμα 

Α. Ηγέτη̋ 2. Δέχεται και διαχειρίζεται την 
υπάρχουσα κατάσταση 

3. Καινοτομεί 

Β. Προϊστάμενο̋ 4. Εμπνέει φόβο 

5. Προκαλεί εκτίμηση 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 

β. Από τι̋ βασικέ̋ πηγέ̋ δύναμη̋ του ηγέτη να περιγράψετε τη δύναμη τη̋  
αναφορά̋ (προτύπου) (μονάδε̋ 3), τη δύναμη των ειδικών (μονάδε̋ 3) και τη 
δύναμη των πληροφοριών (μονάδε̋ 2). 

Μονάδε̋ 13 
 
Β2. α. Από τι̋ λειτουργίε̋ τη̋ επιχείρηση̋ να περιγράψετε τη λειτουργία των 

προμηθειών  (μονάδε̋ 11). 
β.  Να περιγράψετε την επιχείρηση ω̋ σύστημα (δεν απαιτείται σχήμα) 

(μονάδε̋ 10). 
Μονάδε̋ 21 

 
Β3. α. Να περιγράψετε τα πιο συνήθη προβλήματα ή μειονεκτήματα λειτουργία̋ 

των ομάδων (μονάδε̋ 9). 
β. Να περιγράψετε το αρνητικό χαρακτηριστικό λειτουργία̋ των ομάδων, το 

οποίο αποκαλείται «ομαδική σκέψη» (groupthink) (μονάδε̋ 7). 
 

Μονάδε̋ 16 

 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋) 
 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων 
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνο̋ δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10:30 π.μ. 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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