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Α.2   α.                  
Α.3   δ. 
Α.4   γ. 
 
Α.5  Έτσι, δηµιουργήθηκε ο ευρύς επιστηµονικός κλάδος της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, που 
ασχολείται µε τη µελέτη, την περιγραφή και την εξήγηση των φαινοµένων που συνδέονται µε το 
σύνολο της επιχείρησης (ή οργανισµού), µε τις επιµέρους λειτουργίες της, τα µέρη της, καθώς και µε 
τις σχέσεις της µε το περιβάλλον. Τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία της ∆ιοίκησης των επιχειρήσεων 
είναι: 
- Η Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management) 
- To Marketing και η ∆ιοίκηση Πωλήσεων 
- Η ∆ιοίκηση Παραγωγής 
- Η Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση και η Λογιστική 
- Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
- Η ∆ιαχείριση Πληροφοριών    
 
ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
Β.1   Η επιχείρηση πέρα από την οικονοµική, θεσµική και κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και 
αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. Με τον όρο κουλτούρα νοείται ένα σύστηµα κοινών αξιών, 
“πιστεύω”, εννοιών, παραδοχών, συµβόλων, εθίµων, κανόνων και προτύπων που ισχύουν σε µια 
οµάδα ανθρώπων ή µια οργάνωση.  
Η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία µιας κοινωνικής οργάνωσης, αφού 
προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της. Προσδιορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων στο 
πλαίσιο της οργάνωσης, τις σχέσεις της οργάνωσης µε το περιβάλλον της, τις στάσεις της οργάνωσης 
ως προς τα προϊόντα, τους πελάτες, το περιβάλλον κτλ. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια φιλοσοφία, η οποία δίνει κατεύθυνση στα άτοµα και τις οµάδες, 
συµβάλλει στη συνοχή, την αρµονία και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ αυτών στο πλαίσιο 
της οργάνωσης. Για παράδειγµα, αν σε µια οµάδα ατόµων υπάρχει ως “κοινή αξία” η εµπιστοσύνη, 
τότε τα µέλη της στηρίζονται σε αυτήν και συµπεριφέρονται µε βάση αυτήν. 
 
Β.2   - Η αναγνώριση της καλής προσπάθειας και της απόδοσής τους σε καθηµερινή βάση. 
- Η δηµιουργία καλού κλίµατος στην οµάδα. 
- Η εκτίµηση και ο σεβασµός που τους δείχνει. 
- Η ενδυνάµωση της αυτό- εκτίµησης των συνεργατών του, µε την επισήµανση των θετικών τους 
στοιχείων και της σηµαντικότητας της εργασίας που κάνουν. 
- Η συνεχής εξέλιξη των συνεργατών του. 
- Η ελευθερία των πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συµµετοχή µε ιδέες και 
προτάσεις. 



 

 

 
Β.3   Σαφήνεια- ακρίβεια. Κάθε µήνυµα, για να γίνει εύκολα αντιληπτό και κατανοητό από το 
δέκτη, πρέπει να διακρίνεται από τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια. Αυτή εξαρτάται τόσο από το 
χρησιµοποιούµενο κώδικα, όσο και από τη δοµή του. Οι πληροφορίες που περιέχει θα πρέπει να 
είναι ακριβείς και λέξεις, όπως “αρκετά”, “ σύντοµα” κ.ά., θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης 
προτάσεις πολυσύνθετες και αφηρηµένες κάνουν δυσκολονόητο το µήνυµα και έχουν αρνητική 
χρησιµότητα. Οι Αµερικανικοί Οργανισµοί χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά την ένδειξη KISS (Keep 
it simple stupid), για να δηλώσουν την ασάφεια των µηνυµάτων. 
Πληρότητα. Το µήνυµα πρέπει να περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες, για να 
γίνει κατανοητό από το δέκτη αυτό που θέλουµε να του µεταβιβάσουµε. Όταν οι πληροφορίες είναι 
ελλιπείς, ο δέκτης έχοντας την τάση να συµπληρώνει από µόνος του τα πληροφοριακά κενά µπορεί, 
χωρίς να το θέλει, να διαστρεβλώνει το νόηµα του µηνύµατος. Επίσης, ο δέκτης πρέπει να έχει την 
υποµονή να πάρει ολόκληρο το µήνυµα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν περιµένουν ολόκληρο το 
µήνυµα, αλλά σπεύδουν να βγάλουν συµπεράσµατα µόνον από ένα πρώτο µέρος του. 
Περιεκτικότητα-συντοµία. Η περιεκτικότητα και η συντοµία του µηνύµατος αυξάνει τις 
δυνατότητες σύλληψής του από το δέκτη και βέβαια µειώνει το κόστος της επικοινωνίας. Οι 
φλυαρίες και οι επαναλήψεις κουράζουν το δέκτη και επιδρούν αρνητικά στη διάθεσή του για 
επικοινωνία. Συχνό είναι το φαινόµενο να γράφουµε πολλές σελίδες ή να µιλάµε πολύ ώρα, για να 
πούµε πράγµατα που µπορούν να διατυπωθούν µε δύο προτάσεις. Είναι χρήσιµο να δίνεται το 
περιεχόµενο του µηνύµατος µε όσο λιγότερες λέξεις γίνεται. Βέβαια η περιεκτικότητα δε θα πρέπει 
να λειτουργεί σε βάρος της πληρότητας. 


