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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση
είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Η πλέον ορατή επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην
επιχείρηση περιλαµβάνεται στο οικονοµικό περιβάλλον της.
Μονάδες 4

Α.2

Τα εργαλεία διοίκησης σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται από τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης.
Μονάδες 4

Α.3

Μια σύγχρονη οικονοµική µονάδα, για να ανταποκριθεί στην αποστολή
της, δεν αρκεί µόνο να παράγει, να πουλά και να διαχειρίζεται τα
οικονοµικά της.
Μονάδες 4

Α.4

Σηµαντικό έργο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης είναι η ανάλυση και
µελέτη των επενδύσεων, του δανεισµού και της διαχείρισης των
οικονοµικών κινδύνων.
Μονάδες 4

Α.5

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόµου, το αναδεικνύουν
Ηγέτη.
Μονάδες 4

Α.6

Σύµφωνα µε το Maslow για να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες,
θα πρέπει προηγουµένως να έχουν ικανοποιηθεί σε κάποιο βαθµό οι
ανάγκες αναγνώρισης.
Μονάδες 4

ÈÅ

Α.1

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.10, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαµβάνεται στους παράγοντες υγιεινής
ή διατήρησης του Herzberg;
α) Οι διαπροσωπικές σχέσεις του εργαζόµενου µέσα στην επιχείρηση.
β) Η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόµενος.
γ) Οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης.
δ) Ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο.
Μονάδες 6

Α.8

Η µεταφορά των προϊόντων στα σηµεία πώλησης περιλαµβάνεται:
α) στο management
β) στο marketing
γ) στη διοίκηση πωλήσεων
δ) στη διοίκηση παραγωγής
Μονάδες 6

A.9

Μια επιχείρηση είναι αποτελεσµατική όταν:
α) ικανοποιεί τα συµφέροντα των οµάδων συµφερόντων τους
β) µεγιστοποιεί το κέρδος της
γ) επιτυγχάνει υψηλή παραγωγικότητα
δ) πετυχαίνει τους στόχους της.
Μονάδες 6
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Α.7

Α.10 Από τις επιµέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων
µιας επιχείρησης να περιγράψετε τη λειτουργία του Προγραµµατισµού
ανθρώπινου δυναµικού.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β

Γιατί η επιχείρηση αποτελεί υποσύστηµα του οικονοµικού συστήµατος;
Μονάδες 10

Β.2

Γιατί το management δεν µπορεί να εφαρµοστεί µε τον ίδιο τρόπο σε
κάθε οργάνωση – χώρα;
Μονάδες 12

Β.3

Από τις επιµέρους λειτουργίες της διοίκησης παραγωγής να
περιγράψετε τις:
α) τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρου.
Μονάδες 8
β) σχεδιασµός της παραγωγής.
Μονάδες 8

Β.4

Να περιγράψετε τις βασικές πηγές δύναµης του ηγέτη.

ÈÅ

Β.1

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

Μονάδες 12
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