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                                         ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
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. Οι πιο σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης είναι: η παραγωγική λειτουργία, η 
εμπορική λειτουργία, οι δημόσιες σχέσεις και οι προμήθειες.      

                                               Μονάδες 4 
 
β.  Ο  Gantt   έδωσε   ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του χρόνου και  του κόστους,  
για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της εργασίας. 

                                               Μονάδες 4 
γ.  Οι στόχοι   που  αναφέρονται   στα   συνολικά   μεγέθη  της  επιχείρησης   είναι 
λειτουργικοί στόχοι.                

                                               Μονάδες 4 
 
δ.  Η ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων αποτελεί τεχνική παρακίνησης.                                                         
                                              

                                               Μονάδες 4 
 
ε. Ο αριθμός μελών της ομάδας προσδιορίζει την αποτελεσματικότητά της.   

                                               Μονάδες 4 
 
στ. Το περιβάλλον πολλές φορές αποτελεί σημαντική πηγή εμποδίων τα οποία 
δυσκολεύουν την επικοινωνία. 

                                               Μονάδες 4 
 



 

 

Στις  παρακάτω προτάσεις Α2  μέχρι και Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το 
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί. 

 
Α2.  Με τον όρο μήνυμα εννοούμε: 

     α)  Τον κώδικα που χρησιμοποιεί ο πομπός 
     β)  Τη φυσική έκφραση του νοήματος 
     γ)  Τον κώδικα του δέκτη 
     δ)  Το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το νόημα στο δέκτη 

                                                                                              Μονάδες 6 
 
Α3.  Οι δομές και οι διαδικασίες είναι ένα εμπόδιο επικοινωνίας που οφείλεται:       

         α)  Στον πομπό  
         β)  Στον δέκτη 
         γ)  Στο περιβάλλον 
         δ)  Στον πομπό και στον δέκτη 

  
                                                                                              Μονάδες 6 

Α4.  Στο γενικό περιβάλλον εντάσσονται: 
α)  Το τεχνολογικό περιβάλλον. 
β)  Οι προμηθευτές υλικών.   
γ)  Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 
δ)  Όλα τα παραπάνω. 

                                                                                                          Μονάδες 6 
Α5.  Ποιες είναι οι διαφορές προϊσταμένου – ηγέτη ; 

                                                                                                  
Μονάδες 8 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
ΘΕΜΑ Β 

 
B1. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση ως λειτουργία του management; 
 

                                                                                     Μονάδες 8 
 

Β2.  Τι γνωρίζετε για τις ομάδες συμφερόντων και για το φαινόμενο της 
«δημιουργικής καταστροφής»; 

                                                                                        Μονάδες 10 
 
Β3.  Τι γνωρίζετε για τους ασαφείς στόχους και την κακή επιλογή χρόνου και 
χώρου ως βασικά εμπόδια επικοινωνίας; 

                                                                                        Μονάδες 12 
 
Β4. Να αναπτύξετε την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα των ομάδων. 
 
                                                                                                 Μονάδες 20 


