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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α

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.
α. Η αποδοτικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους
στόχους της.
Μονάδες 4
β. Μια επιχείρηση, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να προσφέρει
προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασµός ποιότητας και τιµής να
είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να
φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήµισης, επωνυµίας κτλ.
Μονάδες 4
γ. Οι πρώτοι αµφισβητίες της θεωρίας του Taylor υποστήριξαν ότι, αν οι
επιχειρήσεις επέτρεπαν στους εργαζόµενους να έχουν ενεργό συµµετοχή
σε θέµατα που αφορούσαν τις συνθήκες και τις µεθόδους εργασίας, τότε
το ηθικό τους θα βελτιωνόταν και θα έδειχναν µεγαλύτερη προθυµία για
συνεργασία.
Μονάδες 4
δ. Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του F. Herzberg οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζοµένου ανήκουν
στους παράγοντες “υγιεινής” ή “διατήρησης”.
Μονάδες 4
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ε. Τυπική οµάδα συγκροτούν τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά
οµαδοποιεί µε σκοπό την επίτευξη συγκεκριµένου έργου.
Μονάδες 4
στ. Ο τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα
της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας, αφού µέσω αυτού δεν
ανταλλάσσονται µόνο πληροφορίες, αλλά ταυτόχρονα και συναισθήµατα.
Μονάδες 4

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.
Α2.
Η νοµισµατική πολιτική ανήκει στο
α. πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης
β. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης
γ. νοµικό περιβάλλον της επιχείρησης
δ. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 6
1

Τα λειτουργικά προγράµµατα δράσης περιλαµβάνονται στη λειτουργία
α. της οργάνωσης
β. του προγραµµατισµού
γ. του ελέγχου
δ. της διεύθυνσης.
Μονάδες 6

Α4.

Η πιο σηµαντική µεταβλητή που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για
να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας, είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Α5.
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Α3.

το έργο που έχει να υλοποιήσει
το περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία
η ωριµότητα των ατόµων
το σύστηµα αµοιβών.

Μονάδες 6

Να περιγράψετε το φαινόµενο που οι οικονοµολόγοι αποκαλούν “δηµιουργική
καταστροφή”.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β

Β1.

Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να περιγράψετε:

α. την παραγωγική λειτουργία (µονάδες 10).
β. τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης (µονάδες 12).

Μονάδες 22

Β2.

Από τα βασικά εµπόδια της επικοινωνίας να περιγράψετε την υπερφόρτωση.
Μονάδες 8

Β3.

Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά και τις ενέργειες:
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α. της παθητικής ακρόασης (µονάδες 10).
β. της ενεργητικής ακρόασης (µονάδες 10).
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Μονάδες 20

