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ΟΜΑ∆Α Α 
 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς 
και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη.  
 
Α.1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) 

δηµιουργεί ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση στους εργαζόµενους.  
Μονάδες 4  

 
Α.2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής 

δράσης.  
Μονάδες 4  

 
Α.3. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων.  

Μονάδες 4  
 
Α.4. Η κατά λειτουργία τµηµατοποίηση είναι πιο κατάλληλη στη µικρή επιχείρηση που δεν 

παράγει διαφορετικά προϊόντα.  
Μονάδες 4 

  
Α.5. Αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο δέκτης µετατρέπει το µήνυµα 

σε νόηµα, δίνοντας σηµασία στις λέξεις, τις κινήσεις ή τα σύµβολα.  
Μονάδες 4  

 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. µέχρι και Α.8., να γράψετε τον αριθµό της πρότασης 
στο τετράδιό σας και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
Α.6. Ένα σύστηµα είναι δυναµικό, όταν:  

α. έχει πολλά υποσυστήµατα  
β. έχει λίγες σχέσεις αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον  
γ. έχει µεγάλη δύναµη  
δ. χαρακτηρίζεται από µεγάλη συχνότητα και σπουδαιότητα αλλαγών.  

Μονάδες 6  
 

Α.7. Ελαστικότητα ως αρχή του προγραµµατισµού σηµαίνει:  
α. χρονική δέσµευση  
β. ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων  
γ. ευέλικτα ωράρια για τους εργαζοµένους  
δ. χαλαρό έλεγχο  

Μονάδες 6  
 
Α.8. Στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης εντάσσονται:  

α. οι προµηθευτές της  



β. οι οικολογικές οργανώσεις  
γ. η εισοδηµατική και νοµισµατική πολιτική  
δ. τα ερευνητικά ιδρύµατα.  

Μονάδες 6 
  

Α.9. Ποια από τα παρακάτω στοιχεία αποδίδονται στον Ηγέτη και ποια στον Προϊστάµενο.  
 

Αναδεικνύεται  
διορίζεται  
διαχειρίζεται  
περνά όραµα  
καινοτοµεί  
στηρίζεται στην τυπική εξουσία  

Μονάδες 6  
 

Α.10. Να κατατάξετε τις παρακάτω ανθρώπινες ανάγκες µε την πυραµίδα του Α. Maslow.  
 

Κοινωνικές ανάγκες  
Ανάγκες ασφάλειας  
Ανάγκες αναγνώρισης  
Φυσιολογικές ανάγκες  
Ανάγκες αυτοολοκλήρωσης  

Μονάδες 6  
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 
Β.1. Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης  

Μονάδες 20  
 

Β.2. Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής άσκησης των λειτουργιών του 
management σε µια επιχείρηση ή οργανισµό (∆εν απαιτείται παράδειγµα).  

Μονάδες 15  
 

Β.3. Να περιγράψετε το ∆ηµοκρατικό Πρότυπο συµπεριφοράς του ηγέτη. Σε ποιους 
εργαζόµενους είναι περισσότερο κατάλληλη αυτή η συµπεριφορά και ποια 
αποτελέσµατα έχει;  

Μονάδες 15  
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο 
µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις 
σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 
 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
 


