
 

        ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

  ONOMATEΠΩNYMΟ:  

 

 

ΟΜΑ∆Α Α                                                        ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

 

Α1. Σύµφωνα µε τον F.Herzberg , η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο 
εργαζόµενος ανήκει στην κατηγορία των παραγόντων που ονοµάζονται ‘’κίνητρα’’. 

 

 

Α2. Οι οικονοµικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της 
επιχείρησης και η επίδραση τους έχει καθοριστική σηµασία  για την ίδρυση, την 
ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

 

Α3. Η ενδυνάµωση της αυτοεκτίµησης των συνεργατών του , µε την επισήµανση των 
θετικών τους στοιχείων και της σηµαντικότητας της εργασίας που κάνουν, είναι µία 
από τις τεχνικές παρακίνησης που εφαρµόζει ένας καλός προϊστάµενος. 

 

Α4. Η χρήση και η συντήρηση των µέσων για την παραγωγή των προϊόντων είναι µια 
από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας. 

 

Α5. Στο δηµοκρατικό πρότυπο , ο ηγέτης δίνει το δικαίωµα να αποφασίσουν σε 
πολλά θέµατα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος. 
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Α6. Κάθετες οµάδες (ιεραρχικές οµάδες) αποτελούνται από εργαζόµενους 
διαφορετικών τµηµάτων ή και από εργαζόµενους µε διαφορετική 
ειδικότητα. 

 

(Μονάδες 24) 

Α7. Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδηµάτων περιλαµβάνεται στο : 

α. πολιτικό περιβάλλον  

β. νοµικό περιβάλλον 

γ. οικονοµικό περιβάλλον 

δ. κοινωνικό περιβάλλον 

Α8. Σύµφωνα µε την θεωρία των αναγκών του A.Maslow η ανάγκη του ανθρώπου 
για αυτοσεβασµό και αυτοεκτίµηση ανήκει : 

α. στις ανάγκες για ασφάλεια  

β. στις κοινωνικές ανάγκες  

γ. στις ανάγκες ολοκλήρωσης  

δ. στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης  

Α9. Το συνδικαλιστικό κίνηµα περιλαµβάνεται στο  

α. κοινωνικό περιβάλλον 

β. οικονοµικό περιβάλλον 

γ. νοµικό περιβάλλον 

δ. τεχνολογικό περιβάλλον 

(µονάδες 18) 

Α10. Από τις δευτερεύουσες επιχειρηµατικές λειτουργίες να αναλύσετε τη λειτουργία 
των δηµόσιων σχέσεων. 

(µονάδες 8) 
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ΟΜΑ∆Α Β  

 

Β1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής άσκησης των λειτουργιών του 
management σε µια επιχείρηση και ποια είναι τα διοικητικά συστήµατα ή εργαλεία 
της διοίκησης ;  

Να δώσετε σχετικά παραδείγµατα  

(µονάδες 20) 

Β2. Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης. Ποια 
είναι η βασική λογική ; 

(µονάδες 12) 

B3. Να αναλύσετε τα προβλήµατα ή µειονεκτήµατα της λειτουργίας των οµάδων. 

Τι αποκαλείται ‘’οµαδική σκέψη’’ ;   

(µονάδες 10) 

Β4. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσµατικότητας της οµάδας να 
περιγράψετε τον ρόλο των µελών της οµάδας. 

(µονάδες 8) 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΑΑΑ!!!! 

 

 

 

 

 



 

 


