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ΟΜΑ∆Α Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.5., να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1. H αποτελεσµατικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η
επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της.
Μονάδες 4
Α.2. Το δηµόσιο ερευνητικό ίδρυµα είναι επιχείρηση.
Μονάδες 4
Α.3. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών
είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και
τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.4. Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών εντάσσονται στο
γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.5. Για τα διοικητικά στελέχη, στα χαµηλότερα ιεραρχικά
επίπεδα οι ειδικές γνώσεις είναι πιο απαραίτητες, ενώ
στα ανώτερα απαιτούνται πιο γενικές.
Μονάδες 4
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Στις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6. Η παραγωγικότητα εργασίας δίδεται από τον τύπο
α.

παραχθέντα αγαθά
χρησιµοποι ηθέντα κεφάλαια

β.

ποσότητα παραγωγής
αριθµός εργαζοµένω ν

γ.

καθαρό κέρδος
αριθµός εργαζοµένω ν

δ.

καθαρό κέρδος
χρησιµοποι ηθέντα κεφάλαια

Μονάδες 5
Α.7. Ο H. Fayol στη θεωρία του υποστήριξε την άποψη ότι
α. οι διάφορες δραστηριότητες µέσα στην επιχείρηση
µπορούν να ενταχθούν σε ορισµένες κατηγορίες, οι
οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες.
β. η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η µόνη λύση
για την εξασφάλιση υψηλών µισθών.
γ. η γραφειοκρατία ήταν το πλέον λογικό µέσο για
την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους.
δ. µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων ήταν
δυνατό να υπάρξει αύξηση της παραγωγικότητας
χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία.
Μονάδες 5
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Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται οι τρεις
κατηγορίες ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει το
διοικητικό στέλεχος κατά τον R. Katz και στη Στήλη
ΙΙ οι συγκεκριµένες βασικές ικανότητες των τριών
κατηγοριών.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της
Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
(τρεις απαντήσεις της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).
Στήλη Ι
Κατηγορίες ικανοτήτων

Α. ∆ιανοητικές

Στήλη ΙΙ
Συγκεκριµένες βασικές
ικανότητες
1. Χειρισµός συγκρούσεων
και διαφωνιών.
2. Ακεραιότητα – αξιοπιστία.

Β. Ανθρώπινες

3. Ανάλυση κόστους ωφελειών

Γ. Τεχνικές

4. Φιλοδοξία.
5. Επιχειρηµατική σκέψη.

6. Θετική στάση στις
αλλαγές.
Μονάδες 9
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Α.9. Τι περιλαµβάνει το µάρκετινγκ σε ό,τι αφορά µια
επιχείρηση ή έναν οργανισµό;
Μονάδες 3
Α.10. Να αναφέρετε τις επιµέρους λειτουργίες που
περιλαµβάνει η χρηµατοοικονοµική λειτουργία.
Μονάδες 4
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Α.11 Να
διατυπώσετε
προγραµµατισµού.

τα

είδη

(κατηγορίες)

του

Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Να
διατυπώσετε
τους
ρόλους
απόφασης
των
διοικητικών στελεχών σύµφωνα µε τον H. Mintzberg.
Μονάδες 20
Β.2. Να περιγράψετε την παραγωγική λειτουργία.
Μονάδες 20
Β.3. Από τι εξαρτάται συνήθως το επίπεδο αµοιβών µιας
επιχείρησης;
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
δεν
θα τα
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις και των
δύο οµάδων.
Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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