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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο
τετράδιο σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν
η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Η παραγωγική λειτουργία είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού
εξασφαλίζει βασικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός
οργανισµού.
Μονάδες 4

Α.2

Η αποτελεσµατικότητα εκφράζει τον παλµό επίτευξης των στόχων
µιας επιχείρησης
Μονάδες 4

Α.3

Ο εξωτερικός έλεγχος αφορά τη νοµική υποχρέωση της
επιχείρησης να εµφανίζει τη δραστηριότητα της µε
χρηµατοοικονοµικούς όρους.
Μονάδες 4

Α.4

Το πρόγραµµα πωλήσεων καθορίζεται από τους γενικότερους
στρατηγικούς προσανατολισµούς της επιχείρησης µε γνώµονα την
επίτευξη των επιµέρους στόχων.
Μονάδες 4

Α.5

Η διοίκηση προσωπικού µπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργία
εντελώς ξεχωριστή από τις υπόλοιπες της επιχείρησης.
Μονάδες 4

Α.6

Η δύναµη του ηγέτη προκύπτει από τη θέση που κατέχει ως άτοµο
στη διοικητική ιεραρχία.
Μονάδες 4

ÈÅ

Α.1

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9, να γράψετε στο
τετράδιο σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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Α.7 Η κατανοµή καθηκόντων σε µια επιχείρηση ή οργανισµό αφορά τη
λειτουργία
α. της διεύθυνσης
β. του προγραµµατισµού
γ. της οργάνωσης
δ. του ελέγχου
Μονάδες 6
Α.8

Η διάθεση των εργαζοµένων για απόδοση επηρεάζεται µεταξύ των
άλλων και από το περιεχόµενο της εργασίας τους. Αυτό αποτελεί
στοιχείο της θεωρίας :
α. του Lewin
β. του Herzberg
γ. των προσδοκιών
δ. των αναγκών του A. Maslow
Μονάδες 6

Α.9

Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος
ανήκει στο
α. πολιτικό περιβάλλον
β. νοµικό περιβάλλον
γ. κοινωνικό περιβάλλον
δ. πολιτισµικό περιβάλλον
Μονάδες 6

Α.10 Τι είναι η βασική οικονοµική αρχή ;

ÈÅ

και τι η «αόρατη» διοικητική λειτουργία ;

Μονάδες 4
Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1

Τι υποστηρίζουν οι R. Cyert και S. March, σε σχέση µε τους
στόχους των επιχειρήσεων και ποια συµπεράσµατα προκύπτουν ;
Μονάδες 10

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Β.2

Τι ρυθµίζει, γιατί έχει ρόλο καθοριστικής σηµασίας και ποιοι οι
σκοποί της ∆ιοίκησης Παραγωγής ; (να µη γίνει αναφορά στο
σχήµα)
Μονάδες 15

Β.3

α. Τι είναι το «µίγµα marketing» (marketing mix) ;

Β.4

Μονάδες 7
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β. Τι γνωρίζετε για τα κανάλια διανοµής ;

Μονάδες 8

Ποια χρήσιµα στοιχεία προκύπτουν από τη θεωρία του A. Maslow;
Μονάδες 10

ÈÅ

Καλή Επιτυχία

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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