
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 ΟΜΑ∆Α Α 

 Α.1. 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. 
 
Α.1.1. Η πληρότητα αυξάνει τις δυνατότητες σύλληψης του µηνύµατος και µειώνει το κόστος  
           επικοινωνίας. 
Α.1.2. Ο Σωκράτης αναφέρει τη ∆ιοίκηση ως µια ξεχωριστή επιδεξιότητα, η οποία ταυτίζεται µε  
           την τεχνική γνώση και εµπειρία. 
Α.1.3. Στη µετάδοση του µηνύµατος το πιο σηµαντικό δεν είναι τι λέµε αλλά πώς το λέµε. 
Α.1.4. Σύµφωνα µε τη θεωρία του A. Maslow, δεν απαιτείται να ικανοποιηθεί πλήρως µία  
           κατηγορία ανθρώπινων αναγκών για να εµφανιστεί η επόµενη. 
Α.1.5. Όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισµού η επικοινωνία  
           περιορίζεται. 

         µονάδες 3 ανά σωστή απάντηση 
 
Α.2. Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.2.1. Η λειτουργία του management που αφορά τη συστηµατική παρακολούθηση των διαφόρων  
           µελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους  
           στόχους που έχουν τεθεί είναι:  
α) ο προγραµµατισµός  
β) η οργάνωση  
γ) η διεύθυνση  
δ) ο έλεγχος 
 
Α.2.2. Η έλλειψη περιεκτικότητας αφορά : 
α) στα βιαστικά συµπεράσµατα 
β) στις δοµές διαδικασίες 
γ) στους ασαφείς στόχους 
δ) στα µη σωστά µηνύµατα 
 
Α.2.3. Η διαστρέβλωση του πραγµατικού µηνύµατος παρατηρείται : 
α) στις διαφορετικές αντιλήψεις 
β) στην προδιάθεση / προκατάληψη 
γ) στις δοµές διαδικασίες 
δ) έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία 
 
Α.2.4. Αν µια επιχείρηση έχει: 
α) χαµηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της επιτρέπει να  
     προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
β) υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει να  
  προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
 



γ) υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει χαµηλό κόστος που θα της επιτρέπει να  
     προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές.  
δ) χαµηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι θα έχει υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει να  
    προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαµηλότερες τιµές. 
 
 
Α.2.5. Ποιος από τους επόµενους παράγοντες δηµιουργεί (κατά τον Herzberg) ευχαρίστηση και  
           παρακίνηση στους εργαζόµενους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση;  
α) Οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζοµένου.  
β) Η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος.  
γ) Οι συνθήκες εργασίας (ωράριο, φυσικό περιβάλλον, διαθέσιµα µέσα κτλ.).  
δ) Ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο. 

µονάδες 3 ανά σωστή απάντηση 
 
Α.3. Να δώσετε τους παρακάτω ορισµούς:  
Α.3.1. Της επικοινωνίας (και τους δύο που αναφέρει το σχολικό βιβλίο). 
Α.3.2. Του management  (και τους τρεις που αναφέρει το σχολικό βιβλίο). 

µονάδες 10 ανά σωστή απάντηση 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Β 
 

Β.1. Τι γνωρίζετε για την <<γλώσσα του σώµατος>>.                     Μονάδες 20 
 
Β.2. Τι γνωρίζετε για τα φαινόµενα συνέργιας στα πλαίσια των οµάδων;                 (                                                                                            
            Μονάδες 10 
 
Β.3. Ποια είναι τα συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα που παρατηρούνται στη λειτουργία των  
        οµάδων; Να αναλύσετε το φαινόµενο της «οµαδικής σκέψης» (groupthink).                                                        
            Μονάδες 10 
 
Β.4. Να αναφέρετε ενδεικτικές ενέργειες µε τις οποίες ένας καλός προϊστάµενος µπορεί να  
        παρακινήσει τους συνεργάτες του για υψηλή απόδοση.                                                                           
            Μονάδες 10 
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