Αριστείδης Νότης - Οικονομολόγος
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩ ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσ ε ις , από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψ ετε σ το τετράδιό σ ας τον
αριθμ ό της καθεμ ιάς και δίπλ α του την ένδε ιξ η Σω στ ό, αν η πρότασ η είναι σω σ τή, ή
Λάθος , αν η πρότασ η είνα ι λανθασ μέ νη.
Α.1.

Όλ ες οι παραγω γι κές μονάδ ες συ νδέονται με το σ τοι χεί ο του κι νδύ νου .
Μονάδες 4

Α.2.

Η αποδοτι κότητα μετράται με δεί κτες οι οποί οι έχου ν ω ς αρι θμητή τα κόσ τη ή
τι ς θυ σί ες που έγι ναν γι α την πραγματοπ οί ησ η του αποτελ έσ ματος και ω ς
παρον ομασ τή το πραγματοπ οι ηθέν αποτέλ εσ μα .
Μονάδες 4

Α.3.

Ο ρόλ ος τω ν άτυ πω ν ομάδω ν εί ναι εξί σου σ ημαντι κός με το ρόλ ο τω ν
τυ πι κώ ν ομάδω ν γι α την επι τυχή λ ει του ργί α της επι χεί ρησης .
Μονάδες 4

Α.4.

Όσ ο αυ ξ άνεται το μέγεθ ος της ομάδας τόσ ο δι ευ κολύ νεται η επι κοι νω νί α και η
σ υ νεργασί α.
Μονάδες 4

Α.5.

Εί ναι ευ θύ νη της Δι εύ θυ νσ ης να ενεργοπ οι εί όλ ες τι ς ι κανότητες τω ν
ανθρώ πω ν προς όφ ελ ος της επι χεί ρησ ης , αλ λ ά και του ί δι ου του σ τελ έχου ς
της επι χεί ρησ ης .
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6. μέχρι και Α.8, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α.6. Στο εξωτερικό περιβάλλον δεν ανήκουν:
α.
το φορολογικό σύστημα
β.
οι εργασι ακές σχέσεις
γ.
το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας
δ.
οι ανταγωνίστριες επιχει ρήσει ς.
Μονάδες 5
Α.7.

Στην εμπορική λει τουργί α της επι χείρησης αναφέρεται η έννοι α:
α.
χορηγί ες πολιτι στι κών δραστηρι οτήτων
β.
βελτίωση της συσκευασί ας
γ.
παρακολούθηση των αποθεμάτων της παραγωγής
δ.
έρευνα αναγκών των καταναλωτών.
Μονάδες 5
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Α.8.

Με κριτήριο τον τρόπο λήψης απόφασης,
χαρακτηρίζεται:
α. ώριμο
β. προσανατολισμένο στα καθήκοντα
γ. δημοκρατικό
δ. ηγετικό

το

πρότυπο

του

ηγέτη

Μονάδες 5

Να απαντήσετε στην ερώτηση:
Α.9. Αναφέρατε ορισμένες ευθύνες της επι χείρησης απέναντι στο κοι νωνι κό
σύνολο.
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1.

Αναπτύ ξ τε του ς σ υ ντελ εσ τές του M anagem en t . Η
συ νοδεύ εται και από συ γκεκρι μένα παραδεί γματα.

απάντησ ή

σ ας

να

Μονάδες 15
Β.2.

Ποι α χρήσι μα σ τοι χεί α περι λ αμβ άνει επί σ ης η θεω ρί α του M as l ow, εκτός από
την πυ ραμί δα τω ν ανθρώ πι νω ν αναγκώ ν;
Μονάδες 20

Β.3.

Συ νήθω ς η επι κοι νω νί α σ τι ς επι χει ρήσ ει ς δι ακρί νεται σε
«ορι ζ όντι α». Τι γνω ρί ζετε γι α την «ορι ζ όντι α επι κοι νω νί α»;

«κ άθε τη»

και

Μονάδες 15
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