ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ΄ ΣΑΞΗ
ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ
& ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ΄ ΣΑΞΗ
ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β΄)

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1.

α)

Σ

β)

Λ

γ)

Λ

δ)

Σ

ε)

Λ

ζη)

Σ

Α2 → β
Α3 → δ
Α4 → γ
Α5. α. Τν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ: Πεξηιακβάλεη ηηο δνκέο ηεο νηθνλνκίαο,
ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ηνπο δείθηεο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηνλ πιεζσξηζκφ,
ηελ απαζρφιεζε, ην δεκφζην ρξένο θηι., ηελ πνξεία ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη
ησλ εηζνδεκάησλ, ην βαζκφ παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, ην
θνξνινγηθφ
ζχζηεκα,
ηηο
δηεζλείο
νηθνλνκηθέο
ζρέζεηο
θηι.
β. Τν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ: Πεξηιακβάλεη ηελ πιένλ «νξαηή» επίδξαζε
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ επηρείξεζε. Επεξεάδεη πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά ηε θχζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ,
ην είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ.
ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1.α. Φσσιολογικές – Βιολογικές ανάγκες. Πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλάγθεο
πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ,
δειαδή ην νμπγφλν, ην λεξφ, ηελ ηξνθή, ηελ έλδπζε, ηελ θαηνηθία. Βξίζθνληαη
ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο ηνπ A. Maslow, δειαδή είλαη νη πξψηεο αλάγθεο πνπ
ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη. Είλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ζε
θαλνληθέο θαηαζηάζεηο, αλ δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζηνηρεηψδεο ηθαλνπνίεζή
ηνπο,
δελ
κπνξεί
λα
γίλεηαη
ιφγνο
γηα
άιιεο
αλάγθεο.
β. Ανάγκες για ασυάλεια. Ο άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθε λα αηζζάλεηαη
ζηγνπξηά γηα ηελ χπαξμή ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ ηνπ
αλαγθψλ ζην κέιινλ. Θέιεη λα είλαη αζθαιήο απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο (αλεξγία, αηπρήκαηα, θηι.). Πξνζπαζεί ινηπφλ, ζπγρξφλσο ή
ακέζσο κεηά ηε «ινγηθή-ζηνηρεηψδε» ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ ηνπ

αλαγθψλ, λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο γηα αζθάιεηα, κφληκε απαζρφιεζε,
ζχληαμε, θαηνηθία θηι.
γ. Κοινωνικές ανάγκες. Σ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη νη αλάγθεο ηνπ
αλζξψπνπ λα αλήθεη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, λα γίλεηαη
απνδεθηφο απφ απηέο, λα αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο, λα πξνζθέξεη θαη λα
θεξδίδεη αγάπε θαη ζηνξγή. Γηα λα γίλνπλ νη θνηλσληθέο αλάγθεο ε θπξίαξρε
θαηεγνξία παξαθίλεζεο, είλαη απαξαίηεηε ε ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ
θαη ησλ αλαγθψλ αζθαιείαο.
B2.α. Η από τα κάτω προς τα πάνω επικοινωνία
Η ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ εδψ μεθηλά απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα θαη θαηαιήγεη
ζηα αλψηεξα. Είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε κνξθή
επηθνηλσλίαο, γηαηί ζπκπιεξψλεη ηελ πξνεγνχκελε, αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνπο πθηζηακέλνπο λα κεηαβηβάδνπλ απηά πνπ ζέινπλ θαη λα αηζζάλνληαη
ηθαλνπνίεζε, αιιά θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο λα ειέγρνπλ ηελ ηχρε ησλ δηθψλ
ηνπο κελπκάησλ θαη γεληθά λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία
πξνΐζηαληαη.
Βαζηθνί ηξφπνη απηήο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη θπξίσο νη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο
πξντζηακέλσλ-πθηζηακέλσλ, νη επηζηνιέο, ηα θνπηηά παξαπφλσλ, πξνηάζεσλ
ή ππνδείμεσλ, ηα δηάθνξα έληππα, νη έξεπλεο γλσκψλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Σπρλά νη έρνληεο ηελ εμνπζία ζηηο νξγαλψζεηο αγλννχλ ηε
ζπνπδαηφηεηά ηεο ή ηελ επηδηψθνπλ πεξηζηαζηαθά. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ
ιάζνο θαη έρεη έληνλα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο.
β. Οριδόντια επικοινωνία
Εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θάζεηεο επηθνηλσλίαο, ν απνηειεζκαηηθφο
ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ζηελ επηρείξεζε απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο
νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ
πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ο δηαρσξηζκφο ηεο
επηρείξεζεο ζε ηκήκαηα θαη ππνηκήκαηα γίλεηαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ
ζπληνληζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο. Όια ηα ηκήκαηα
ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ
είλαη θνηλνί γηα φια. Απηφ, γηα λα ζπκβεί, πξνυπνζέηεη αλακθηζβήηεηα ηελ
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Πνιιέο θνξέο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο νξγαληζκνχο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ή ππνηκεκάησλ ή
νκάδσλ πξνζθξνχεη ζε ζηεγαλά πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη ηππηθά
γίλεηαη κέζσ ησλ πξντζηακέλσλ. Σπγρξφλσο, ην θιίκα αληαγσληζκνχ πνπ
αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο επλνεί ηε κπζηηθφηεηα θαη ηελ πεξηραξάθσζε, κε
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε ζπλεξγαζία, ζην ζπληνληζκφ θαη ζην θνηλσληθφ

θιίκα. Είλαη, ζπλεπψο, απαξαίηεην λα εμαιεηθζνχλ νη θξαγκνί θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο.
Β3.α. Η Οργάνωσε
.
Είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δνκψλ (ζέζεσλ εξγαζίαο, ηκεκάησλ, ζρέζεσλ
εμνπζίαο, ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ), ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ θαλφλσλ
ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επηρείξεζε (ή
ζηνλ νξγαληζκφ). Με ηε ιεηηνπξγία απηή γίλεηαη ζαθέο πνηνο είλαη ππεχζπλνο
γηα ηελ εθαξκνγή κηαο δξάζεο, ηε ιήςε κηαο απφθαζεο, ηα είδε δηαδηθαζηψλ
θαη θαλφλσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα ζε έλαλ
νξγαληζκφ, φπσο ε επηρείξεζε, ην ζρνιείν θηι. Επνκέλσο, ε νξγάλσζε είλαη
ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ηαμηλνκείηαη ζε επηκέξνπο θαζήθνληα,
θαηαλέκεηαη ζηα θαηάιιεια ζηειέρε, ζηα νπνία αλαζέηνληαη παξάιιεια νη
ζρεηηθέο επζχλεο θαη δηαζέηνληαη νη θαηάιιεινη πφξνη. Η ιεηηνπξγία απηή
θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο «νξγαληζκνχ» κε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη
ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε. Η επηρείξεζε απνηειεί κηα κνξθή ηέηνηνπ νξγαληζκνχ
πνπ αζρνιείηαη κε παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε
θέξδνπο.
β. Η νξγάλσζε εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε:
- Οξγαλφγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, δει. κηα
ζρεκαηηθή απεηθφληζε ζε δηάγξακκα δηεπζχλζεσλ, ηκεκάησλ θηι. πνπ
ππάξρνπλ ζε κηα επηρείξεζε.
- Καηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ.
- Εθρψξεζε εμνπζίαο ζε ρακειφηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο.
- Τκεκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ή κε άιιε κνξθή ηκεκαηνπνίεζεο.

