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ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να 
κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Η «οµαδική σκέψη» µπορεί να οδηγήσει το άτοµο να συµµορφωθεί σε εξωπραγµατικά 
πρότυπα ή κανόνες,  στα οποία δεν θα συµφωνούσε ποτέ ως άτοµο εκτός οµάδας.  
            Σ       Λ    

β) Η εγωιστική συµπεριφορά των µελών µιας οµάδας επιδρά θετικά στη λειτουργία της 
οµάδας.           Σ       Λ    
γ) Όταν οι υφιστάµενοι λειτουργούν ως υπεύθυνες οµάδες, είναι δυνατόν να επιτευχθούν 
υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας.   Σ       Λ    

 
2. Πώς καθορίζεται ο σωστός αριθµός των µελών µιας οµάδας; Που τελικά αυτός 
κυµαίνεται; 

 

3. Γιατί και µε ποιο τρόπο η οµάδα συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συντονισµού 
και της αντιµετώπισης της πολυπλοκότητας; 

 

4. Τι υπόσταση έχουν οι οµάδες που υπάρχουν στο χώρο των κοινωνικών οργανώσεων, ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά τους  και πώς αυτές δηµιουργούνται; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
2. Μέλη της οµάδας. Τα µέλη που συµµετέχουν στην οµάδα προσδιορίζουν την 
αποτελεσµατικότητά της µε αρκετούς τρόπους. Κατ’ αρχάς, ο αριθµός τους δεν µπορεί να 
είναι πάρα πολύ µεγάλος, γιατί όσο αυξάνει το µέγεθος της οµάδας τόσο δυσκολεύονται η 
επικοινωνία και η συνεργασία. Φυσικά το κατάλληλο µέγεθος εξαρτάται από τη φύση του 
έργου της και την ωριµότητα των µελών της. Όµως ο αριθµός αυτός κυµαίνεται από 5 µέχρι 
12 άτοµα. 
 
3. Η οµάδα συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συντονισµού και της αντιµετώπισης 
της πολυπλοκότητας. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισµών και η αβεβαιότητα 
του περιβάλλοντός τους έχουν ως συνέπεια τη σηµαντική αύξηση των λειτουργιών, της 
πολυπλοκότητάς τους και της αλληλεξάρτησης των καθηκόντων τους. Όλα αυτά 
δηµιουργούν µεγαλύτερες ανάγκες για συντονισµό και ευελιξία των επιµέρους τµηµάτων 
και ατόµων. Αυτή η αναγκαιότητα µπορεί να ικανοποιηθεί αποτελεσµατικά µε τη 
δηµιουργία και τη λειτουργία αποτελεσµατικών οµάδων. Αν οι εργαζόµενοι κάνουν µόνον 
ό,τι προβλέπει η τυπική οργάνωση και οι οδηγίες των προϊσταµένων (οι οποίοι δεν είναι 
δυνατόν να παρεµβαίνουν καθοδηγητικά σε κάθε σηµαντική ή δευτερεύουσα υπόθεση), 
είναι βέβαιο ότι δε θα υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
4. Στο χώρο των κοινωνικών οργανώσεων οι οµάδες παίρνουν τυπική και άτυπη µορφή και 
υπόσταση. 



 

 

Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριµένου έργου. Τους παρέχει επίσηµα καθορισµένη εξουσία και τα επιφορτίζει µε 
ευθύνες, ώστε να πετύχουν συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα τα τµήµατα και υπο-
τµήµατα µιας επιχείρησης αποτελούν τυπικές οµάδες. Αντίθετα, η δηµιουργία των άτυπων 
οµάδων δεν είναι απόφαση και έργο της επίσηµης οργάνωσης ή της διοίκησης. 
∆ηµιουργούνται από τους εργαζόµενους που έχουν ίδιους σκοπούς για την ικανοποίηση 
συνήθως αναγκών τους (π.χ. οµάδες φίλων, κλίκες κτλ.). Ο ρόλος των άτυπων οµάδων είναι 
εξίσου σηµαντικός µε το ρόλο των τυπικών οµάδων για την επιτυχή λειτουργία της 
επιχείρησης. 
 


