ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ-ΛΑΘΟΤ
1. Η φπαρξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ωσ κοινι αξία μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ αποτελεί ζνα από τα
κοινωνικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ .
Μονάδεσ 4
2. Μια διαφορά μεταξφ ενόσ θγζτθ και ενόσ προϊςταμζνου είναι ότι ο πρϊτοσ αναδεικνφεται από τα
μζλθ τθσ ομάδασ ενϊ ο δεφτεροσ διορίηεται .
Μονάδεσ 4
3. Ο προςδιοριςμόσ τθσ ζννοιασ του όρου μάνατημεντ εξαρτάται από το παρελκόν, τθν πείρα και τθ
ευρφτθτα των αςκοφμενων δραςτθριοτιτων των ανκρϊπων .
Μονάδεσ 4
4. Οι δομζσ τθσ οικονομίασ αποτελοφν ςτοιχείο του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ και επομζνωσ
εντάςςονται ςτο ειδικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ .
Μονάδεσ 4
5. Σφμφωνα με τισ απόψεισ του Taylor οι εργοδότεσ και οι εργαηόμενοι ζπρεπε να εςτιάςουν τθ
προςοχι τουσ ςτθ διανομι των κερδϊν .
Μονάδεσ 4
6. Ζνα από τα μειονεκτιματα του αυταρχικοφ προτφπου θγετικισ ςυμπεριφοράσ είναι ότι θ παραγωγι
δεν είναι καλι όταν ο θγζτθσ είναι παρϊν .
Μονάδεσ 4
ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
1. Οι λειτουργικοί ςτόχοι μιασ επιχείρθςθσ:
α) Διατυπϊνονται ςτο καταςτατικό τθσ .
β) Είναι γενικοί και μθ ςυγκεκριμζνοι.
γ) Εκφράηουν ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα τα οποία αυτι επιδιϊκει να επιτφχει.
δ) ςυνκζτουν τθν αποςτολι τθσ ςτο πλαίςιο του περιβάλλοντοσ ι τθσ κοινωνίασ.
Μονάδεσ 6
2. Η άποψθ ότι αν οι επιχειριςεισ επζτρεπαν ςτουσ εργαηομζνουσ να ζχουν ενεργό ςυμμετοχι ςε
κζματα που αφοροφν τισ ςυνκικεσ και τισ μεκόδουσ εργαςίασ, τότε το θκικό τουσ κα
βελτιωνόταν και κα ζδειχναν μεγαλφτερθ προκυμία για ςυνεργαςία υποςτθρίχτθκε από :
α)Τον Taylor .
β)Τον Fayol.
γ)Τον Gantt .
δ)Τθ κεωρία που ονομάςτθκε κίνθμα ανκρωπίνων ςχζςεων .

Μονάδεσ 6
3. Η ομάδα παίρνει τισ αποφάςεισ μόνθ τθσ χωρίσ τον επθρεαςμό του θγζτθ:
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α)Στο αυταρχικό πρότυπο θγεςίασ
β)Στο δθμοκρατικό πρότυπο θγεςίασ .
γ)Στο εξουςιοδοτικό πρότυπο θγεςίασ.
δ)Στο πρότυπο θγεςίασ που είναι προςανατολιςμζνο από τουσ ανκρϊπουσ.
Μονάδεσ 6
ΕΡΩΣΗΗ ΤΝΣΟΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Από τισ δευτερεφουςεσ επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ, να περιγράψετε τθ λειτουργία τθσ
πλθροφόρθςθσ.
Μονάδεσ 8
ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
1. Να περιγράψετε τθν επιχείρθςθ ωσ κεςμό.
Μονάδεσ 16
2. Από τισ λειτουργίεσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ- μάνατημεντ, να περιγράψετε τθ λειτουργία του
προγραμματιςμοφ(μονάδεσ 12) και του ελζγχου(μονάδεσ 6) .
Μονάδεσ 18
3. Ποια είναι τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν θγετικι ςυμπεριφορά;
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