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ΘΕΜΑ Α

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
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α. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής µονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της
να αποκτά έσοδα και κέρδη µέσω του µηχανισµού της αγοράς.
β. Προµηθευτές, πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα εντάσσονται στο γενικό
περιβάλλον της επιχείρησης.
γ. Σε ένα κατάστηµα το στέλεχος πρώτης γραµµής σχεδιάζει το πρόγραµµα,
οργανώνει τους πόρους και µοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό,
διευθύνει (ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνοντας εντολές και οδηγίες και,
τέλος, ελέγχει τα αποτελέσµατα.
δ. Ένας από τους συντελεστές του management είναι τα διοικητικά
συστήµατα ή «εργαλεία» διοίκησης.
ε. Σύµφωνα µε τη δοµή των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow, οι
ανάγκες αναγνώρισης είναι η ανώτερη κατηγορία αναγκών και τελευταία
από άποψη προτεραιότητας.
στ. Η «οµαδική σκέψη» (groupthink) αποτελεί ένα ψυχοδυναµικό φαινόµενο,
το οποίο όταν συµβαίνει, µεταξύ άλλων, µειώνει τη διανοητική ικανότητα
και τη λογική κρίση της οµάδας.
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Η οικονοµική αποδοτικότητα εκφράζεται µε τον τύπο:
Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία
Χρησιµοποιηθέντα Κεφάλαια

β.

Παραχθέντα Αγαθά
Παραγωγικά Μέσα που χρησιµοποιήθηκαν
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Χρησιµοποιηθέντα Κεφάλαια
Καθαρό Κέρδος ή Ζηµία

δ.

Ποσότητα Παραγωγής
Χρησιµοποιηθέντα Κεφάλαια
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 µέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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Πολύ µεγάλη έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και
διοικητικής πυραµίδας έδωσε ο:
α.
β.
γ.
δ.
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Taylor
Fayol
Weber
Gantt

Μονάδες 5

Βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι:
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Από τα είδη των τυπικών οµάδων, να περιγράψετε τις κάθετες οµάδες
(µονάδες 4) και τις οριζόντιες–διατµηµατικές οµάδες (µονάδες 4). Ποιοι είναι
συνήθως οι λόγοι που οδηγούν στη δηµιουργία οριζόντιων-διατµηµατικών
οµάδων;(µονάδες 2)
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α. η εξάλειψη των θορύβων που εµποδίζουν τον ποµπό να εκφραστεί.
β. η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη για να συλλάβει συνολικά το
µήνυµα.
γ. η οπτική επαφή και τα νεύµατα, ώστε να αντιλαµβάνεται ο ποµπός ότι ο
δέκτης τον παρακολουθεί.
δ. η ενσυναίσθηση, που σηµαίνει ότι ο δέκτης ακούει και κατανοεί από τη
θέση του ποµπού όσα ο τελευταίος του µεταβιβάζει.
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ΘΕΜΑ Β

Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
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Να περιγράψετε τα βασικά πρότυπα ηγεσίας, που προσδιορίστηκαν από τον
Lewin και τους συνεργάτες του, µε κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων
από τον ηγέτη.
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α. την οικονοµική λειτουργία. (µονάδες 10)
β. τη λειτουργία προµηθειών. (µονάδες 8) Γιατί η λειτουργία αυτή είναι
ιδιαίτερα σηµαντική; (µονάδες 2)
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Η αποτελεσµατική υλοποίηση των στόχων µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού προϋποθέτει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα επικοινωνίας. Από τις
µορφές επικοινωνίας στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς να περιγράψετε:
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α. την κάθετη «από πάνω προς τα κάτω» επικοινωνία. (µονάδες 10)
β. την κάθετη «από τα κάτω προς τα πάνω» επικοινωνία. (µονάδες 10)
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