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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α
Για τις προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1. Λ Μονάδες 3
Α.2. Λ Μονάδες 3
Α.3. Λ Μονάδες 3
Α.4 Λ Μονάδες 3
Α.5. Σ Μονάδες 3
Α.6. Σ Μονάδες 3
Για τις προτάσεις Α.7 έως και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.7.Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες της
αποτελεσματικότητας της ομάδας:
α. Τα μέλη της ομάδας.
β. Οι κανόνες, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι.
γ. Ο ηγέτης.
δ. Κοινοί στόχοι‐όραμα
ε. Κλίμα –επικοινωνία
Μονάδες 3
Α.8. Η παρακίνηση του εργαζόμενου για απόδοση (μεταξύ άλλων) προϋποθέτει,
σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών:
γ. Ανάθεση σε αυτόν εργασιών που ξέρει και μπορεί να κάνει.
Μονάδες 3
Α.9. Ποια από τα παρακάτω δεν αποτελούν εμπόδια για την επικοινωνία:
δ. Το φαινόμενο groupthink
ε. Οι απλοποιημένες δομές και διαδικασίες ροής και διάχυσης των πληροφοριών στην
Μονάδες 3
οργάνωση.
A.10. α. ΣΕΛΙΔΑ 40 ΣΧΟΛ. ΒΙΒΛΙΟΥ:¨ Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
επιτυγχάνεται……. ότι η παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία.¨
Μονάδες 10
β. ΣΕΛΙΔΑ 153 ΣΧΟΛ. ΒΙΒΛΙΟΥ:¨ Αντίθετα µε αυτό που υποστηρίζεται από
Μονάδες 13
τους µη ειδικούς ….. σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς ¨

ΟΜΑΔΑ Β
Β.1. ΣΕΛΙΔΑ 155 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:¨ Οι βασικές ενέργειες ….. όσα ο τελευταίος
θέλει να του µεταβιβάσει ¨
Μονάδες 7
Β.2. ΣΕΛΙΔΑ 151 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:¨Ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι…..
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνίας¨
Μονάδες 8
Β.3. ΣΕΛΙΔΑ 136 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:¨ Η σπουδαιότητα των οµάδων….. συνεργαζόμενα
µε άλλα άτοµα στο πλαίσιο της οµάδας¨
Μονάδες 20
Β.4. ΣΕΛΙΔΑ 60 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: ¨Είναι ο συνδυασµός των δοµών…… ή µε άλλη µορ‐
φή τµηµατοποίησης.¨
Μονάδες 15
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