ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ONOMATEΠΩNYMΟ:

ΟΜΑΔΑ Α
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ

A1. Η έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της
αποτελεσματικότητας
Σ

Λ

Α2. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητα
της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς
Σ

Λ

Α3. Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την επιχείρηση ή την
ανταγωνίζονται εντάσσονται στο ειδικό (εσωτερικό) της περιβάλλον

Α4. Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο ,
σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτος

Σ

Λ

Σ

Λ

Α5. Προμηθευτές , πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο
γενικό περιβάλλον της επιχείρησης
Σ

Λ

Α6. Ο «κώδικας επιχειρησιακής ηθικής» αναφέρεται σε ζητήματα
σωστής επικοινωνιακής πολιτικής με τους πελάτες
Σ Λ

Α7. Αποτελεσματική διεύθυνση σημαίνει και αποτελεσματική
επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης
Σ

Λ

Α8. Η λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση ή στον οργανισμό αποτελεί
βασική λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
Σ

Λ

( μονάδες 24 )

Στις παρακάτω προτάσεις από το Α9 μέχρι και το Α11 να γράψετε τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση
Α9. Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην οικονομία περιλαμβάνεται
στο :
α) πολιτικό περιβάλλον
β) νομικό περιβάλλον
γ) οικονομικό περιβάλλον
δ) κοινωνικό περιβάλλον
( μονάδες 6 )

Α10. Το νομικό περιβάλλον ανήκει στο γενικό (εξωτερικό ) περιβάλλον
και περιλαμβάνει :
α) Συνδικαλιστικό κίνημα
β) Κυβερνητικές αποφάσεις
γ)Εργασιακές σχέσεις
δ) Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
( μονάδες 5 )
Α11. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αποτελούν βασικό στοιχείο της
θεωρίας του :
α) Elton Mayo
β) Gantt
γ) Max Weber
δ) Henri Fayol
( μονάδες 5 )
Α12. Κατά τον Cyert και March μονό τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων
έχουν στόχους και όχι οι επιχειρήσεις. Να το εξηγήσετε και να
αναλύσετε τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα με βάση την
ιεράρχηση των στόχων
( μονάδες 10 )

ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Να αναφέρετε τις απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση
(Management) του Max Weber και του Gantt
( μονάδες 10 )
Β2. Τι είναι οι λειτουργικοί στόχοι και που αναφέρονται ; Να αναλυθεί
( μονάδες 10 )
Β3. Από τις λειτουργίες του Management να αναλύσετε τη λειτουργία
της Οργάνωσης
( μονάδες 20 )
Β4. Να αναλύσετε τη λειτουργία Έρευνας και Ανάπτυξης
( μονάδες 10 )

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΑΑΑΑ!!

