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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.Ο∆Ελ3Ε(ε)

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Η βασική οικονοµική αρχή ονοµάζεται και «αόρατη διοικητική
λειτουργία».
β. Η παρακινητική δύναµη των αναγκών είναι ανάλογη του βαθµού
ικανοποίησής τους, κατά τον A.Maslow.
γ. Η καταγραφή του εξοπλισµού και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του
γνωρισµάτων είναι µια ενέργεια της διοίκησης παραγωγής στα πλαίσια της
συντήρησης και αντικατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων παραγωγής.
δ. Αντικειµενικός σκοπός του οικονοµικού συστήµατος είναι η επίτευξη
µέγιστου κέρδους.
ε. Ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του
στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του ποµπού, είναι µια ενέργεια της
παθητικής ακρόασης.
στ. Ένα εργαλείο της διοίκησης είναι και η φιλοσοφία ή κουλτούρα.
Μονάδες 24

ÓÕ

Α1.

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 σιγουριά που αισθάνεται στην εργασία του ο εργαζόµενος είναι:
α) κίνητρο κατά Herzberg.
β) παράγοντας υγιεινής-διατήρησης κατά Herzberg.
γ) προϋπόθεση της θεωρίας προσδοκιών.
δ) µέθοδος παρακίνησης.
Μονάδες 6
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Ένα σύστηµα ενεργειών µε τις οποίες επιτυγχάνονται οι στόχοι µιας
κοινωνικής οργάνωσης είναι:
α) ο έλεγχος.
β) ο προγραµµατισµός.
γ) η διεύθυνση.
δ) η διοίκηση.
Μονάδες 6

Α4.

Τα κόστη είναι ένας λειτουργικός στόχος που αναφέρεται:
α) στην αγορά.
β) στην παραγωγή.
γ) στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης.
δ) στις καινοτοµίες.

Α5.
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Α3.

Να αναπτύξετε τη λειτουργία
χρηµατοοικονοµικής διοίκησης.

της

διαχείρισης

Μονάδες 6

κεφαλαίου

της

Μονάδες8

ΘΕΜΑ Β

Να αναπτύξετε την Οργάνωση ως µια βασική λειτουργία του µάνατζµεντ.
Μονάδες 10

Β2.

α) τι γνωρίζετε για τη θεωρία των R.Cyert & S.March σχετικά µε τους
στόχους της επιχείρησης.
β) πώς γίνεται η εναρµόνιση και η σύνθεση των αλληλοσυγκρουόµενων
στόχων;
γ) πώς διαµορφώνεται για κάθε επιχείρηση µια ιεράρχηση στόχων και σε τι
συµπεράσµατα καταλήγουµε;
Μονάδες 10

ÓÕ

Β1.

Β3.

Ποια είναι η βασική λογική της θεωρίας των προσδοκιών και ποιες οι
προϋποθέσεις της.
Μονάδες 10

Β4.

Να αναπτύξετε την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της οµάδας.
Μονάδες 10

Β5.

Να αναπτύξετε:
α) τον προγραµµατισµό και
β) τις εργασιακές σχέσεις
ως επιµέρους ενέργειες της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.
Μονάδες 10

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 2

