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Απολυτήριεσ Εξετάςεισ Ημερήςιων Γενικών Λυκείων  

Εξεταζβμενο Μάθημα: Αρχέσ Οργάνωςησ & Διοίκηςησ Επιχειρήςεων   

Ημ/νία: 21 Μααου 2010 

Απαντήςεισ Θεμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α  

Α1    α) Σ   β) Σ γ) Λ δ) Σ ε) Σ ςτ) Λ 

Α2    β  

Α3    α 

Α4     δ 

Α5 𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼 𝜏휂𝜎 휀𝜌𝛾𝛼𝜍ί𝛼𝜎 =  
𝛱𝜊𝜍 ό𝜏휂𝜏𝛼  𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾 ή𝜎

𝛢𝜌휄휃휇 ό𝜎  𝛦𝜌𝛾𝛼휁𝜊휇 έ휈𝜔휈
 

=
100000

200
= 500 휇𝜊휈ά𝛿휀𝜎 𝜋𝜌𝜊ΰό휈𝜏𝜊𝜎 𝛼휈ά 휀𝜌𝛾𝛼휁ό휇휀휈𝜊  

 

𝛰휄휅𝜊휈𝜊휇휄휅ή 𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏휄휅ό𝜏휂𝜏𝛼 =  
𝛫𝛼휃𝛼𝜌 ό 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜎  ή 𝛧휂휇 ί𝛼

𝛸𝜌휂𝜍휄휇𝜊𝜋𝜊휄휂휃 έ휈𝜏𝛼  𝛫휀𝜑 ά휆𝛼휄𝛼
   

Άρα  0,10 =
500000

𝛸𝜌휂𝜍휄휇𝜊𝜋𝜊휄휂휃έ휈𝜏𝛼 𝛫휀𝜑ά휆𝛼휄𝛼
⟹  𝛸𝜌휂𝜍휄휇𝜊𝜋𝜊휄휂휃έ휈𝜏𝛼 𝛫휀𝜑ά휆𝛼휄𝛼 =

500000

0,10
 

Άρα 𝛸𝜌휂𝜍휄휇𝜊𝜋𝜊휄휂휃έ휈𝜏𝛼 𝛫휀𝜑ά휆𝛼휄𝛼 = 5.000.000 휀𝜐𝜌ώ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β  

Β1      ςχολ. βιβλίο ςελ. 57  

«Ο Henri Fayol, Γάλλοσ μηχανικβσ… ςημαντικβ τμήμα τησ θεωρίασ του μάνατζμεντ.» 

 

Β2    ςχολ. βιβλίο ςελ  60-61 

«Η διεύθυνςη αφορά… αλλά και του ίδιου του ςτελέχουσ τησ επιχείρηςησ.» 
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Β3     ςχολ. βιβλίο ςελ. 132 

  Παράγοντεσ «υγιεινήσ» ή «διατήρηςησ»: 

 Οι ςταθερέσ αμοιβέσ – μιςθβσ 
 Οι ςυνθήκεσ εργαςίασ (ωράριο, φυςικβ περιβάλλον, διαθέςιμα μέςα κτλ.) 
 Οι διαπροςωπικέσ ςχέςεισ του εργαζομένου με ςυναδέλφουσ, προΰςταμένουσ κτλ. 
 Η ςιγουριά που αιςθάνεται ςτη δουλειά του ο εργαζβμενοσ 
 Ο τρβποσ εποπτείασ απβ τον προΰςτάμενο 
 Οι πολιτικέσ τησ επιχείρηςησ  

 «κίνητρα»: 

 Η αναγνώριςη των προςπαθειών, των επιδβςεων και των βςων προςφέρει ο 
εργαζβμενοσ. 

 Το περιεχβμενο τησ εργαςίασ του δηλαδή το πβςο ενδιαφέρον και ςημαντικβ το 
θεωρεί. 

 Η ελευθερία πρωτοβουλιών, η ςυμμετοχή και η αίςθηςη του εργαζομένου βτι 
αυτβσ είναι υπεγθυνοσ για τα αποτελέςματα τησ εργαςίασ του. 

 Η ανάπτυξη των γνώςεων, των ικανοτήτων και τησ προςωπικβτητασ του 
εργαζομένου μέςω τησ εργαςίασ του. 

 Οι προοπτικέσ επαγγελματικήσ εξέλιξησ – προαγωγών του εργαζομένου. 

  

(Δεκτή και η αναφορά ςε ολόκληρο το απόςπαςμα, ςχολ.βιβλίο ςελ. 131-132 «Σύμφωνα 
με… προαγωγών του εργαζομένου) 

 

 

Επιμέλεια:  Βλαχάκη Γιάννα 


