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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΔΜΑ Α  

 

Α1.  

α)   σζηό    β) σζηό       γ) σζηό          δ) Λάζνο           ε) Λάζνο            

  ζη) σζηό 

Α2. → δ 

Α3. → γ 

Α4. → α 

 

Α5. Τπεξθόξησζε. Ο κεγάινο όγθνο πιεξνθνξηώλ πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά θάζε 

άλζξσπνο ζε ζπλδπαζκό κε ην ρξόλν θαη ηηο ηθαλόηεηεο ζύιιεςεο, εξκελείαο 

θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ζπρλά απνηειεί εκπόδην ζηελ επηθνηλσλία. πλήζεηο 

ζπλέπεηεο ηνπ εκπνδίνπ απηνύ είλαη:  

- Η αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα ζπιιάβεη θαη λα επεμεξγαζηεί έλα κέξνο 

απηώλ, 

- ε ιαλζαζκέλε επεμεξγαζία, 

- ε θαζπζηεξεκέλε επεμεξγαζία, 

- ε επηιεθηηθή ζύιιεςε θαη 

- ε απνθπγή πιεξνθνξηώλ. 

 

 

 

                                        ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1 

 

α. 1→Α, 2→Β, 3→Α, 4→Β, 5→Α 

 

β. Η δύλακε ηεο αλαθνξάο (πξνηύπνπ). Δίλαη γεγνλόο όηη ηα άηνκα, θπξίσο νη 

έθεβνη, έρνπλ θάπνην άιιν άηνκν σο πξόηππν ή ζεκείν αλαθνξάο (είδσιν) θαη 

ζέινπλ λα ηαπηηζηνύλ καδί ηνπ, γηαηί έρεη ραξίζκαηα πνπ ηνπο εληππσζηάδνπλ. 

Δπεξεάδνληαη ινηπόλ από απηό (π.ρ. ε επηξξνή πνπ αζθνύλ εζνπνηνί, 

ηξαγνπδηζηέο, αζιεηέο θ.ι.π.) θαη ην αλαγνξεύνπλ αξρεγό. 

 

Η δύλακε ησλ εηδηθώλ. Απηή πξνέξρεηαη από ηηο εηδηθέο γλώζεηο θαη ηελ πείξα 

πνπ έρεη ή θαηά ηε γλώκε ησλ νπαδώλ έρεη ν εγέηεο ζε έλα εηδηθό ζέκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην κηα εηαηξείαο ν κεραληθόο έρεη 



 

 

κεγαιύηεξε δύλακε, όηαλ ζπδεηνύληαη πξνβιήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ θαη, 

θαηά ζπλέπεηα, επεξεάδεη ηα ππόινηπα κέιε. 

 

 

Η δύλακε ησλ πιεξνθνξηώλ. Μηα αθόκε πεγή δύλακεο γηα ηνπο εγέηεο είλαη ε 

θαηνρή ησλ πιεξνθνξηώλ ή ν έιεγρνο ησλ κεραληζκώλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο 

κεηαβηβάδνληαη. 

 

B2.  

 

α. Λεηηνπξγία πξνκεζεηώλ. Αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ηα απαξαίηεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ κηα επηρείξεζε έρεη 

αλάγθε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. 

Σέηνηεο ελέξγεηεο ζπλήζσο είλαη: 

- Η νηθνλνκηθόηεξε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, πξώησλ πιώλ θαη νπνησλδήπνηε 

άιισλ πιηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αλαιώζηκσλ). 

- Η έξεπλα ησλ ηηκώλ, ε αγνξά θαη ε απνζήθεπζε ησλ πην πάλσ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ. 

- Η ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ απνζεκάησλ, ώζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο θαη γεληθά ν ζηόρνο ηεο επηρείξεζεο. 

Η ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνύ εμαζθαιίδεη 

βαζηθνύο πόξνπο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ή ελόο νξγαληζκνύ. 

 

β. Όπσο θάζε νξγάλσζε, έηζη θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα 

ζύζηεκα, θαη, ζπλεπώο, λα γίλεη αληηιεπηή θαη λα κειεηάηαη σο ηέηνην. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύζηεκα είλαη έλα ζύλνιν ζηνηρείσλ ή κεξώλ ηα νπνία 

ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη απνηεινύλ κηα νιόηεηα. 

Οπόηε ε επηρείξεζε: 

1. Λακβάλεη πόξνπο από ην πεξηβάιινλ αλζξώπηλνπο, νηθνλνκηθνύο, πιηθνύο 

θαη άιινπο πόξνπο. 

2. Δπεμεξγάδεηαη-κεηαζρεκαηίδεη-κεηαπνηεί ηνπο πόξνπο απηνύο κέζσ 

δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ θαη κέζσλ. 

3. Γίλεη ζην πεξηβάιινλ ηηο εθξνέο (π.ρ. πξντόληα-ππεξεζίεο). 

4. Δίλαη δηαθξηηή από ην πεξηβάιινλ ηεο κε ηελ έλλνηα όηη έρεη ζύλνξα. 

5. Πξνζαξκόδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηεο κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ειέγρνπ-

αλαηξνθνδόηεζεο 

 

Με βάζε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηε κειέηε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ-κέξνπο ηεο μερσξηζηά, αιιά θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμύ απηώλ. Γηα παξάδεηγκα, δελ αξθεί κόλν λα κειεηεζεί ε 

ηερλνινγία κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε ζρέζε απηήο κε ηνπο αλζξώπνπο. Απηό 

αζθαιώο ζπλεπάγεηαη θαη γηα ηελ επηρείξεζε, όπσο θαη γηα θάζε άιιν 

νξγαληζκό, ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο. 

  



 

 

Β3.  

 

α. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ νκάδσλ παξαηεξνύληαη, 

όηαλ απηέο είλαη ώξηκεο θαη ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά. Αληίζεηα, ε νκαδηθή 

ζπλεξγαζία ζπλδέεηαη κε αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, όηαλ ηα άηνκα δελ αηζζάλνληαη 

όηη ιεηηνπξγνύλ σο νκάδα. Σα πην ζπλήζε πξνβιήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα ζ’ 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη: 

- Η απώιεηα ρξόλνπ, ε αλαβιεηηθόηεηα θαη ε αλαπνθαζηζηηθόηεηα, ιόγσ 

δηαθσληώλ, δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ θαη κε εθαξκνγήο ζσζηώλ θαλόλσλ θαη 

δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο. 

- Δπεηδή ε επζύλε ζηελ νκαδηθή ζθέςε δηαηξείηαη, ηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη 

ιηγόηεξν ππεύζπλα. 

- Αληί γηα ζπλαίλεζε, ππάξρεη ζπκβηβαζκόο θαη επηθξαηεί ε πιεηνςεθία. 

 

β. Ιδηαίηεξα αξλεηηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη απηό πνπ απνθαιείηαη «νκαδηθή 

ζθέςε» (groupthink). Πξόθεηηαη γηα έλα ςπρνδπλακηθό θαηλόκελν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρνινγία ησλ αηόκσλ θαη ηεο νκάδαο. Όηαλ ζπκβαίλεη, ηόηε 

κεηώλεηαη ε δηαλνεηηθή ηθαλόηεηα θαη ε ινγηθή θξίζε ηεο νκάδαο, 

παξαγλσξίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα θαη ε πξαγκαηηθόηεηα, γίλεηαη 

εθινγίθεπζε κε ινγηθώλ θαηαζηάζεσλ, πξνηάζεσλ θαη απνθάζεσλ, ηα άηνκα 

απηνινγνθξίλνληαη θαη πηέδνληαη λα ζπκκνξθσζνύλ ζε εμσπξαγκαηηθά πξόηππα 

ή θαλόλεο, κε ηα νπνία θαλείο δε ζα ζπκθσλνύζε σο άηνκν εθηόο νκάδαο. 


