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ΟΜΑΓΑ Α
Δπωτήσειρ Σωστό (Σ) – Λάθορ (Λ)
Α1. Όηαλ ιέκε φηη ε επηρείξεζε ζπλδέεηαη κε ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ,
ελλννχκε φηη ε επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα
θέξδνπο ή δεκίαο.

Σ

Λ

Α2. Οη επηρεηξήζεηο, φπσο θαη νη άιιεο νξγαλψζεηο έρνπλ ηελ ίδηα θνπιηνχξα.

Σ

Λ

Α3. Οη ηππηθνί ή άηππνη θαλφλεο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ε
επηρείξεζε ξπζκίδνπλ, ρσξίο λα ππνρξεψλνπλ ζε ζπκκφξθσζε ηελ νκαδηθή ή
αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο.

Σ

Λ

Α4. Τν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην
νπνίν ιεηηνπξγεί ην θξάηνο.

Σ

Λ

Α5. Τν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ή αληαγσλίδνληαη
κεηαμχ ηνπο, αλήθνπλ ζην ιεγφκελν εηδηθφ (εζσηεξηθφ) πεξηβάιινλ.

Σ

Λ

Α6. Η έλλνηα ηεο
παξαγσγηθφηεηαο.

ηεο

Σ

Λ

Α7. Απνδνηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζεο επηηπγράλεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο.

Σ

Λ

Α8. Σχκθσλα κε ηνπο R.Cyert θαη J. Mach, ζηφρνπο έρνπλ κφλν ηα άηνκα ή νη
νκάδεο αηφκσλ θαη φρη νη επηρεηξήζεηο.

Σ

Λ

Α9. Η αλάπηπμε λέσλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ αλήθεη ζηνπο ζεζκηθνχο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.

Σ

Λ

Α10. Σε θάζε επηρείξεζε δηακνξθψλεηαη κηα ηεξαξρία ζηφρσλ, αλάινγα κε ην
ζπζρεηηζκφ δχλακεο ησλ νκάδσλ πνπ αζθνχλ επίδξαζε ζε απηήλ.

Σ

Λ

Α11. Η πςειή παξαγσγηθφηεηα ζε κηα επηρείξεζε έρεη σο απνηέιεζκα λα
πξνζθέξεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε πςειφηεξεο ηηκέο.

Σ

Λ

Α12. Ο Gantt ππνζηήξημε ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.

Σ

Λ

Α13. Η δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ είλαη ελέξγεηα ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ.

Σ

Λ

Α14. Σην δεκνθξαηηθφ πξφηππν εγεζίαο, ν εγέηεο δίλεη ην δηθαίσκα λα
απνθαζίδνπλ ζε πνιιά ζέκαηα νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ν ξφινο ηνπ είλαη
πεξηνξηζκέλνο.

Σ

Λ
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Α15. Η δχλακε πξνθχπηεη απφ ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη έλα άηνκν ζηελ
δηνηθεηηθή ηεξαξρία.

Σ

Λ

Α16. Τα «θίλεηξα», θαηά ηνλ F. Herzberg, δεκηνπξγνχλ επραξίζηεζε θαη
παξαθηλνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα φζν ην δπλαηφ πςειφηεξε απφδνζε.

Σ

Λ

Α17. Απνθσδηθνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν δέθηεο
κεηαηξέπεη ην κήλπκα ζε λφεκα, δίλνληαο ζεκαζία ζηηο ιέμεηο, ηηο θηλήζεηο ή
ηα ζχκβνια.

Σ

Λ

Α18. Οξηδφληηα είλαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.

Σ

Λ

Α19. Με ηελ πνζνηηθή βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο επηδηψθεηαη ν πεξηνξηζκφο
ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ απηνχ πνπ ν πνκπφο επηζπκεί λα κεηαβηβάζεη θαη
απηνχ πνπ ν δέθηεο αληηιακβάλεηαη.

Σ

Λ

Α20. Η ελεξγεηηθή αθξφαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πνκπνχ λα
εθθξάζεη θαη λα κεηαβηβάζεη κε ζσζηφ ηξφπν απηφ πνπ επηζπκεί.

Σ

Λ

Μονάδες 30

ΟΜΑΓΑ Β
Δπωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ
Β1.
Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απνηειεί αληηθείκελν:
α) παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο
β) εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο
γ) νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
δ) ιεηηνπξγίαο ησλ πξνκεζεηψλ

Β2.
Σηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ε έλλνηα:
α) ρνξεγίεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
β) βειηίσζε ζπζθεπαζίαο
γ) παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο παξαγσγήο
δ) έξεπλα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ

Β3.
Οη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο ζε κία επηρείξεζε:
α) πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη φιεο θαη ζην ίδην επίπεδν
β) κπνξεί λα κελ αλαπηχζζνληαη φιεο ζην ίδην επίπεδν
γ) πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη φιεο
δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ
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Β4.
Οη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο:
α) επηδεηνχλ πνηφηεηα, θαιέο ηηκέο θαη εμππεξέηεζε
β) επηδεηνχλ θεξέγγπεο θαη δηαξθείο ζπλαιιαγέο
γ) επηδεηνχλ αζθάιεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο
δ) φια ηα παξαπάλσ

Β5.
Κνηλσληθή πξνβνιή επηδηψθνπλ:
α) νη ρξεκαηνδφηεο
β) νη πξνκεζεπηέο
γ) νη επηρεηξεκαηίεο
δ) ην θξάηνο

Β6.
O H. Fayol ζηελ ζεσξία ηνπ ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη:
α) νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ επηρείξεζε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε
νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ιέγνληαη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο
β) ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ ε κφλε ιχζε γηα ηελ εμαζθάιηζε
πςειψλ κηζζψλ
γ) ε γξαθεηνθξαηία ήηαλ ην πιένλ ινγηθφ κέζν γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ πάλσ
ζηνπο αλζξψπνπο
δ) κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ήηαλ δπλαηφ λα ππάξμεη αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ρσξίο λα δαπαλάηαη άζθνπα αλζξψπηλε εξγαζία

Β7.
Τα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο αλήθνπλ ζηελ ιεηηνπξγία:
α) ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
β) ηεο νξγάλσζεο
γ) ηεο δηεχζπλζεο
δ) ηνπ ειέγρνπ

Β8.
Ωο επηξξνή ζεσξνχκε:
α) ην λφκηκν δηθαίσκα πνπ έρεη θάπνηνο λα εμαζθεί ηελ δχλακε πνπ δηαζέηεη
β) ηελ αιιαγή ζθέςεηο ησλ ηδεψλ, ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο
αλζξψπνπ
γ) ηελ δπλαηφηεηα ελφο αηφκνπ λα επηβάιιεη ηελ επηζπκία ηνπ ζηνπο άιινπο
επεξεάδνληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο
δ) ην α θαη ην γ

Συμεωνίδου Βίκη

3

ΑΡΧΕ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΩΝ
Β9.
Η ζηγνπξηά πνπ αηζζάλεηαη ν εξγαδφκελνο ζηελ δνπιεηά ηνπ αλήθεη:
α) ζηνπο παξάγνληεο «πγηεηλήο» ή «δηαηήξεζεο»
β) ζηα «θίλεηξα» θαηά F. Herzberg
γ) ζηηο αλάγθεο νινθιήξσζεο
δ) ζηηο αλάγθεο αλαγλψξηζεο
Μονάδες 18

ΟΜΑΓΑ Γ
Δπωτήσειρ ανάπτςξηρ
Γ1.
Να αλαπηχμεηε ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο σο θνηλσληθή νξγάλσζε.
Μονάδες 10

Γ2.
Να αλαιχζεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ management.
Μονάδες 10

Γ3.
Σχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Maslow, πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα παξαθίλεζε
ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ;
Μονάδες 5

Γ4.
Απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο λα
αλαιχζεηε ηνλ παξάγνληα «Καλφλεο- Δηαδηθαζίεο- Μέζνδνη».
Μονάδες 7

Γ5.
Έλα απφ ηα θξίζηκα δεηήκαηα κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο είλαη ε πεξηεθηηθφηεηαζπληνκία. Αλαιχζηε.
Μονάδες 5

Γ6.
Να αλαιχζεηε ην πεξηερφκελν ηεο απνηειεζκαηηθήο αθξφαζεο.
Μονάδες 15
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