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Οµάδα Α 
Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.10 να γράψετε στο τετράδιο σας 
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη 

Α.1 Η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, ώστε να µειώνεται η ρουτίνα ανήκει στις προϋποθέσεις της θεωρίας 
προσδοκιών. 
 
Α.2 Ηγεσία ή ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι το σύνολο των ενεργειών 
εκείνων, οι οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να το 
ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα και να του έχουν εµπιστοσύνη. 
 
Α.3 Ένας προϊστάµενος λογιστηρίου προκειµένου να διοικήσει σωστά πρέπει να 
ξέρει, να µπορεί και να θέλει να διοικεί. 
 
Α.4 Τα σύµβολα αναγνώρισης ανήκουν στους παράγοντες κίνητρα του Herzberg. 
 
Α.5 Η οπτική επαφή και τα νεύµατα ανήκει στις ενέργειες της παθητικής ακρόασης. 
 
Α.6  Η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 
ανήκει στο νοµικό περιβάλλον. 
 
Α.7 Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της 
αποτελεσµατικότητας. 
 
Α.8 Ο πιο κρίσιµος παράγοντας στην προφορική επικοινωνία είναι το χρώµα της 
φωνής. 
 
Α.9 

Τα διοικητικά στελέχη µε την κατανόηση και συνειδητοποίηση των βασικών και 
συνηθισµένων εµποδίων της επικοινωνίας θα µπορέσουν ευκολότερα να 
κατανοήσουν και να εξασκήσουν στην πράξη βελτιωτικές ενέργειες. 
 

σύγχρονο 

Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ    −−−−           ���� 50.51.557 – 50.56.296 
25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   −−−−  ���� 50.27.990 – 50.20.990 
25ης Μαρτίου 74–Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ −−−−���� 50.50.658 – 50.60.845 
Πρωτεσιλάου 63 – Ίλιον -           ���� 26.32.505 – 26.32.507 
 

µαθητικό φροντιστήριο  



2 
 

Α.10 Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων ήταν 
δυνατό να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα 
ανθρώπινη εργασία. 

 (Μονάδες 20) 
 
 
Στις παρακάτω προτάσεις από   Α.11 έως και  Α.16  να γράψετε στο τετράδιο σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 
Α.11 Το κύριο χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι να: 
α) εµπνέει φόβο 
β) διαχειρίζεται 
γ) στηρίζεται στην τυπική εξουσία 
δ) περνά όραµα 
  
Α.12 Η δηµιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανοµής αποτελεί λειτουργικό στόχο της 
επιχείρησης ο οποίος αναφέρεται: 
α) στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης 
β) στην αγορά 
γ) στις καινοτοµίες 
δ) στην παραγωγή 
 
Α.13 Ο προγραµµατισµός ως λειτουργία της οργάνωσης και διοίκησης, περιλαµβάνει: 
α) τη διαµόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών. 
β) την εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης 
γ)την τµηµατοποίηση των λειτουργιών 
δ) τον καταµερισµό των εργασιών 
 
Α.14 Σύµφωνα µε τις θεωρίες της παρακίνησης των εργαζοµένων: 
α) η σπάνια εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων µειώνει τη ρουτίνα. 
β) οι σταθερές αµοιβές δηµιουργούν ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή 
απόδοση. 
γ) η ελευθερία πρωτοβουλιών οδηγεί σε καλύτερη επαγγελµατική εξέλιξη. 
δ) ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο εξασφαλίζει τη µη δυσαρέσκεια των 
εργαζοµένων. 
 
Α.15 Από την πλευρά του δέκτη η βελτίωση της επικοινωνίας αφορά κυρίως: 
α) τη προετοιµασία της επικοινωνίας 
β) τη µετάδοση του µηνύµατος 
γ) την επιλογή του κατάλληλου τρόπου και µέσου επικοινωνίας 
δ) την ενσυναίσθηση. 
 
Α.16 Σύµφωνα µε τη θεωρία των αναγκών του Maslow: 
α) όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες 
β) οι ανάγκες αναγνώρισης είναι πιο δύσκολο να ικανοποιηθούν από ότι οι ανάγκες 
για ασφάλεια 
γ) µόνο οι φυσιολογικές ανάγκες έχουν παρακινητική δύναµη 
δ) όσο περισσότερο ικανοποιείται µια ανάγκη τόσο περισσότερο παρακινεί  

 (Μονάδες 12)                                                                                                                                   
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Α.17 Μια επιχείρηση τον Απρίλιο παρήγαγε 40.000 µονάδες προϊόντος 
χρησιµοποιώντας άγνωστο αριθµό εργαζοµένων. Τον ίδιο µήνα η παραγωγικότητα 
εργασίας ήταν 2000 µονάδες. Τον επόµενο µήνα απασχολώντας 20 εργαζοµένους 
παρήγαγε 50.000 µονάδες. 
 
(α) Να υπολογίσετε τον αριθµό των εργαζοµένων της επιχείρησης τον Απρίλιο. 
(β) Να συγκρίνετε την παραγωγικότητα εργασίας Απριλίου και Μαΐου. 
 
 

(Μονάδες  8) 
                                                                                                                                                                                                                  

Οµάδα Β 

Β.1  
Από τα βασικά εµπόδια επικοινωνίας να περιγράψετε: 
(α) Τις διαφορετικές αντιλήψεις(Μονάδες 8) 
(β) Την κακή επιλογή τρόπου και µέσου επικοινωνίας (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                 
(Μονάδες 12)                          

 
Β.2  
(α)Να περιγράψετε την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης(Μονάδες 9) 
(β) Να περιγράψετε τα βασικά στοιχεία της ηγετικής συµπεριφοράς (Μονάδες 8) 

(Μονάδες 17) 
 
Β.3   
(α)Να περιγράψετε τους λειτουργικούς στόχους της επιχείρησης(Μονάδες 9) 
(β) Από τις πηγές δύναµης του ηγέτη να περιγράψετε τη δύναµη των ειδικών 
(Μονάδες 4) 

 
                                                                                                        (Μονάδες 13)                                                                                                                                      

 
Β.4  
(α) Να περιγράψετε τα προβλήµατα λειτουργίας των οµάδων (Μονάδες 10) 
(β) Να περιγράψετε την παθητική ακρόαση(Μονάδες 8) 

      (Μονάδες 18) 
  
 
 
 
 

 


