ΕΠΩΝΥΜΟ : ..........................................
ΟΝΟΜΑ : ...............................................
ΤΜΗΜΑ : ...............................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ....................................

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ
1. Στο εξουσιοδοτικό πρότυπο , ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίσουν σε
πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ
Σ
περιορισμένος.

Λ

2. Η αποδοτικότητα οδηγεί οπωσδήποτε στην αποτελεσματικότητα.

3. Η συνδικαλιστική ένωση των εργαζομένων είναι στοιχείο του γενικού
περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Σ

Λ

Σ

Λ

4. Επιρροή είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναμη
που διαθέτει.
Σ

Λ

5. Η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε τακτά χρονικά
διαστήματα , ώστε να μειώνεται η ρουτίνα αποτελεί μια από τις
προϋποθέσεις παρακίνησης στη θεωρία των προσδοκιών.
6. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων

Σ

Λ

Σ

(μονάδες 24)
7. Οι θυσίες που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος συνιστούν την
έννοια της
Α) αποδοτικότητας
Β) αποτελεσματικότητας
Γ) παραγωγικότητας
Δ) ανταγωνιστικότητας
(μονάδες 6)
8. Το ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή μιας δράσης γίνεται σαφές από
τη λειτουργία
Α) του προγραμματισμού
Β) της οργάνωσης
Γ) της διεύθυνσης
Δ) του ελέγχου
(μονάδες 5)
9. Η ύπαρξη υπευθύνων και ώριμων ομάδων στον επιχειρησιακό χώρο
προσδιορίζει για την επιχείρηση :
Α) την αποτελεσματικότητα
Β) την παραγωγικότητα
Γ) τα Α) και Β) μαζί
Δ) κανένα από τα παραπάνω
(μονάδες 5)
10.Τι είναι ανταγωνιστικότητα και πως συνδέεται με την έννοια της
παραγωγικότητας. Να αναλυθεί.
(μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Β

Λ

1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική

συμπεριφορά ενός ατόμου.
(μονάδες 10)
2. Ποια είναι τα τρία στοιχεία λογικής από την θεωρία των

προσδοκιών;
(μονάδες 10)
3. Τα μέλη της ομάδας ως προσδιοριστικός παράγοντας της

αποτελεσματικότητας της ομάδας.
(μονάδες 10)
4. Α) Από τις λειτουργίες του Management να αναλύσετε τον

προγραμματισμό.
(μονάδες 8)
Β) Η ομάδα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του
συντονισμού και της αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας. Να
αναλυθεί.
(μονάδες 12)

