
         ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                    

                                                       

                                                        ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α. 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθουν Σωστές ή Λάθος. 
 

α) Η “αόρατη” διοικητική λειτουργί είναι η δύναμη που συνδυάζει τον ανθρώπινο παραάγοντα 

σύμφωνα με τη “βασική οικονομική αρχη”. 

β) Η αποδοτικότητα μετρά ποσότητα ενώ η παραγωγικότητα μετρά χρηματικά μεγέθη. 

γ) Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί μα γίνει έλεγχος και ο σχεδιασμός του 

κατάλληλου συστήματος ελέγχου. 

δ) Ο Σωκράτης αναφέρε τη Διοίκηση ως μία επιδεξιότητα η οποία ταυτίζεται με την τεχνική γνώση 

και εμπειρία. 

ε) Η κατοχή των πληροφοριών ή ο έλεγχος των μηχανισμών με τους οποίους αυτές μεταβιβάζονται 

αποτελεί πηγή δύναμης του ηγέτη. 

στ) Οι διαφορετικοί κώδικες συχνά είναι η κύρια αιτία της κακής επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων. 

                                                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 24 

 

Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι Α4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

Α2. Οι καθηγητές R. Cyert και S. March έχουν υποστηρίξει: 

α) Τη συμβολή της επιχείρησης στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 

β) Στόχους έχουν οι επιχειρἠσεις και όχι τα άτομα 

γ) Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν περισσότεροι στόχοι που συχνά είναι αλληλοσυγκρουόμενοι 

δ) Όλα τα παραπάνω 
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Α3. Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας κυμαίνεται: 

α) από 3 μέχρι 8 

β) από 5 μέχρι 12 

γ) από 8 μέχρι 15 

δ) από 5 μέχρι 10 
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Α4. Συνήθεις συνέπειες της Υπερφόρτωσης είναι: 

α) η ασάφεια των μυνημάτων 

β) η έλλειψη πληρότητας 

γ) η συλλογή πληροφοριών 

δ) η λανθασμένη επεξεργασία 
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Α5. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης; 
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                                                           ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β. 

Β1. Να περιγράψετε τις Μεθόδους και τις Τεχνικές Παρακίνησης. 
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Β2. Να περιγράψετε τα χρήσιμα στοιχεία που προκύπτουν από τη θεωρία Α.Mashlow. 
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Β3. Από τα βασικά Εμπόδια Επικοινωνίας να περιγράψετε: 

α) Κακή επιλογή μέσου 
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β) έλλειψη ενδιαφέροντος /απροσεξία. 
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                                                                ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Α1. 

α-Λ          δ-Λ 

β-Λ          ε- Σ 

γ-Σ           στ-Σ 

 

Α2. γ , Α3. β, Α4. Δ 

Α5. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.28 “Η πολιτισμική Διλασταση της  Επιχείρησης” 

 

Β1. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ. 131 από: “Η θεωρία του A. Maslow περιλαμβάνει... μέχρι 

σε :κάποιο ελάχιστο βαθιο”. 

Β3. Βλέπε σχολικό βιβλίο σελ.149 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 




