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ΤΑΞΗ:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Ο∆λ3Τ(ε)

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

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.

ÇÑ

ÁÊ

α. Η έννοια της δύναµης σχετίζεται µε τις έννοιες της επιρροής και της
εξουσίας.
(Μονάδες 4)
β. Ο ευρύς επιστηµονικός κλάδος της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
(Management) περιλαµβάνει, ως επιµέρους επιστηµονικό πεδίο, τη
∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
(Μονάδες 4)
γ. Η προστασία των εργαζοµένων και της περιουσίας αποτελεί µια
επιχειρησιακή λειτουργία σύµφωνα µε τον Fayol .
(Μονάδες 4)
δ. Οι µεµονωµένες µικρές επιχειρήσεις δεν µπορούν να θεωρηθούν
υποσυστήµατα του οικονοµικού συστήµατος.
(Μονάδες 4)
ε. Τα συµπεράσµατα από έρευνες δείχνουν ότι ο δηµοκρατικός τρόπος
διοίκησης οδηγεί σε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ικανοποίηση των
µελών της οµάδας.
(Μονάδες 4)
στ. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - διατήρησης του F. Herzberg, υπάρχουν
δύο κατηγορίες παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν τη διάθεση των
εργαζοµένων για απόδοση.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 24
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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.
Το γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης περιλαµβάνει:

Α2.

α. τους Οικονοµικούς Οργανισµούς και Τράπεζες µε τους οποίους
συναλλάσσεται.
β. το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας.
γ. τους εργαζόµενους και τη συνδικαλιστική τους ένωση.
δ. τους καταναλωτές και τους πελάτες.

Α 3.

Η στεγανοποίηση των διάφορων τµηµάτων της επιχείρησης:
α.
β.
γ.
δ.

Α4.

Μονάδες 6

αποτελεί πρόβληµα της οριζόντιας επικοινωνίας.
αποτελεί περιβαλλοντικό εµπόδιο επικοινωνίας.
αναφέρεται στις δοµές / διαδικασίες.
όλα τα παραπάνω.

Μονάδες 6

Τυπική ιεραρχική οµάδα αποτελούν:

α. Να αναφέρετε πέντε (5) οµάδες που συνδέονται µε την επιχείρηση και τα
κριτήρια µέτρησης της αποτελεσµατικότητας τα οποία αντιστοιχούν στην
ικανοποίηση κάθε οµάδας (µονάδες 5).
β. Τι σηµαίνει η έννοια της βασικής οικονοµικής αρχής (µονάδες 3);
Μονάδες 8

ÇÑ

Α5.

ÁÊ

α. οι φίλαθλοι της οµάδας "Κεραυνός Γαλήνης”.
β. τα µέλη της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας µιας επιχείρησης.
γ. µια οµάδα εργασίας που έχει οριστεί από τη διοίκηση µιας επιχείρησης για
να µελετήσει την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος.
δ. οι εργαζόµενοι στο τµήµα παραγωγής µιας επιχείρησης.
Μονάδες 6
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Β1.

α. Οι καθηγητές Cyert και March έχουν υποστηρίξει ότι µόνον τα άτοµα ή οι
οµάδες ατόµων έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. Πως
προσδιορίζονται σύµφωνα µε την άποψη αυτή οι γενικοί στόχοι της
επιχείρησης και τι σηµαίνει αυτό για κάθε επιχείρηση (µονάδες 6) ;
β. Πως διαµορφώνεται η ιεραρχία στόχων για κάθε επιχείρηση και τι
συµπεράσµατα προκύπτουν (µονάδες 6) ;
Μονάδες 12

Β2. Να αναπτύξετε τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής άσκησης των λειτουργιών
του management σε µια επιχείρηση ή οργανισµό (Απαιτούνται και τα
παραδείγµατα).
Μονάδες 12
Β3.

α. Να εξηγήσετε πως η οµάδα συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του
συντονισµού και της αντιµετώπισης της πολυπλοκότητας (µονάδες 6).
β. Να εξηγήσετε γιατί κάθε προϊστάµενος πρέπει να βοηθάει τους
υφισταµένους του να λειτουργούν αποτελεσµατικά ως µέλη ώριµων
οµάδων (µονάδες 4).
Μονάδες 10
Από τα κρίσιµα ζητήµατα της µετάδοσης του µηνύµατος να περιγράψετε τη
µετάδοση του µηνύµατος - γλώσσα σώµατος.
Μονάδες 16

ÇÑ

ÁÊ

Β4.
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