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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
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 αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι 

θεσμικός στόχος της επιχείρησης . 
(Μονάδες 4) 

β. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο 
στοιχείο του περιβάλλοντος και η επίδρασή τους 
έχει καθοριστική σημασία για την ίδρυση, την 
ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της 
οικονομικής μονάδας . 

(Μονάδες 4) 
γ. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει 

επισήμως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη 
φύση και τη λειτουργία της και να διαθέτει θεσμική 
οργάνωση .  

(Μονάδες 4) 
δ. Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι με την εφαρμογή 

επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει 
αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται 
άσκοπα ανθρώπινη εργασία .  

(Μονάδες 4) 
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ε. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της 
προσωπικότητας του εργαζομένου μέσω της 
εργασίας του, σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής- 
παρακίνησης του F. Herzberg, ανήκουν στους 
παράγοντες που ονομάζονται “κίνητρα”.  

(Μονάδες 4) 
στ. Σε μια ομάδα, ανάλογα με τη φύση της και την 

ωριμότητά της, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι 
τυπικοί ή άτυποι ηγέτες και τυπικά ή άτυπα να 
συναλλάσσονται, ανάλογα με το έργο και την 
κατάσταση της ομάδας . 

(Μονάδες 4) 
Μονάδες 24 

 
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 εκχώρηση εξουσίας  σε χαμηλότερα  κλιμάκια 
διοίκησης συνδέεται με τη λειτουργία : 

α. του προγραμματισμού  

β. της διεύθυνσης  

γ. της οργάνωσης  

δ. του ελέγχου .   

Μονάδες 5 
 

Α3. Από τα παρακάτω στοιχεία αυτό που χαρακτηρίζει 
τον ηγέτη είναι ότι :  

α. εμπνέει  φόβο 

β. διορίζεται  

γ. περνά όραμα 

δ. στηρίζεται  στην τυπική εξουσία . 

Μονάδες 5 
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Α4. Μια επιχείρηση παρήγαγε 1000 μονάδες  προϊόντος 
χρησιμοποιώντας  20 εργάτες .  Η παραγωγικότητα  της 
εργασίας  είναι :  
α. 0,05 
β. 50 
γ. 0,02 
δ. 5. 

Μονάδες 6 
Α5. Από τη θεωρία των αναγκών του Maslow να 

περιγράψετε : 
α. Τις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης 

 (μονάδες 5). 
β. Τις ανάγκες ολοκλήρωσης (μονάδες  5). 

 Μονάδες 10 
 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε την επιχείρηση ως κοινωνική 
οργάνωση . 

Μονάδες 14 
 

Β2. Να περιγράψετε τις δύο βασικές διαστάσεις της 
ηγετικής συμπεριφοράς με κριτήριο το συνολικό 
προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη . 

Μονάδες 16 
 

Β3. Από τα βασικά εμπόδια της επικοινωνίας να 
περιγράψετε : 

α. Την κακή επιλογή τρόπου και μέσου (μονάδες  4). 

β. Την έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία (μονάδες  6). 

γ. Τα βιαστικά συμπεράσματα (μονάδες 6). 

δ. Την υπερευαισθησία (μονάδες 4). 

Μονάδες 20 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό 

διαρκείας. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  18:30.  

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


