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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2-4-2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΟΔΕ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α.1. Να χαρακτηρίσετε τς 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.

1)  Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επενδύσεις που πρόκειται να 
γίνουν μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα και αφορούν νέες δραστηριότητες της 
επιχείρησης ή βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.

2) Η διοίκηση παραγωγής ρυθμίζει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον 
έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας κατά την οποία μετατρέπονται οι πρώτες ύλες και τα 
άλλα υλικά σε προϊόντα.

3) Στην Τεχνική των ∆ελφών ως Μεθόδου Λήψης Ομαδικών Αποφάσεων χρησιμοποιούνται 
ερωτηματολόγια αντί για την άμεση επικοινωνία.

4) Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον 
λογικό μέσον για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους.

5) Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και υψηλή τεχνολογία, με 
αποτέλεσμα να πετυχαίνουν μεγάλο όγκο παραγωγής με χαμηλό κόστος (οικονομίες 
κλίμακας).

 (Μονάδες 15)

Στις παρακάτω προτάσεις Α.2. και Α.3. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.2. Ο έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων ανήκει στην επιμέρους λειτουργία
της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων: 
α. Προσλήψεις 
β. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
γ. Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών 
δ. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

(Μονάδες 5)
Α.3. Όταν πρόκειται να λάβουμε μία απόφαση της οποίας τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι 
πιθανά να συμβούν, τότε λέμε ότι: 
α. αποφασίζουμε υπό καθεστώς βεβαιότητας. 
β. αποφασίζουμε υπό καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας. 
γ. αποφασίζουμε υπό καθεστώς ανάγκης.
δ. αποφασίζουμε σε συνθήκες κινδύνου.

(Μονάδες 5)
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Β.1. Να αναλύσετε ποια προβλήματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια λήψης ομαδικών 
αποφάσεων.

 (Μονάδες 10)
Β.2. Να αναφέρετε ονομαστικά ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει η λειτουργία της παραγωγής 
και να αναλύσετε μία από αυτές. 

(Μονάδες 15)

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Ο κύριος  Ψ,  Γενικός  ∆ιευθυντής  μιας  από τις  μεγαλύτερες  ασφαλιστικές  εταιρίες  του  κλάδου,
χρειάζεται να πάρει μια απόφαση σχετικά με την επέκταση της εταιρίας. Για την ακρίβεια, θέλει να
γνωρίζει πόσοι και ποιοι από τους πωλητές διατίθενται να αλλάξουν τόπο διαμονής και δέχονται
να εργασθούν στις καινούριες εγκαταστάσεις, πολλά χιλιόμετρα μακριά από την τωρινή εργασία
τους. Η συνεργασία με τους πωλητές είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Ακούει τις απόψεις
τους και συμμερίζεται τα προβλήματά τους. Από την πλευρά τους οι πωλητές υποστηρίζουν το
έργο  του  διευθυντή  τους  και  τον  ενημερώνουν  τακτικά.  Γενικά,  επικρατεί  σεβασμός  και
αλληλοκατανόηση. Ο κύριος Ψ θα μπορούσε από μόνος του να επιλέξει κάποιους πωλητές, αλλά
δεν το κάνει, γιατί γνωρίζει καλά ότι οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχες και ότι είναι δύσκολο να
εγκαταλείψουν  τις  οικογένειές  τους  ή  να  τις  υποχρεώσουν  να  μετακομίσουν  σε  καινούργια
περιοχή.

Γ.1.  Χρησιμοποιώντας το μοντέλο των Vroom-Yetton-Jago, να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της 
μορφής - μεθόδου απόφασης, που υιοθετεί ο κύριος Ψ (μονάδες 9) και να ονομάσετε τον τύπο της 
(μονάδες 4). 

Γ.2. Αν ο κύριος Ψ υιοθετήσει την Τεχνική της Ονομαστικής Ομάδας, να περιγράψετε αναλυτικά τα 
βήματα εφαρμογής της (μονάδες 12). 

(Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Δ.1. Να δώσετε τον ορισμό της οργανωσιακής μάθησης ( Μονάδες 5)

Δ.2. Να περιγράψετε τι περιλαμβάνει η έννοια του οργανισμού που μαθαίνει. (Μονάδες 10)

Δ.3. Να αναλύσετε τον νέο ρόλο της ηγεσίας. (Μονάδες 10)
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