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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΚΕΦ 1.2-1.5-2.1-2.4
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ
1. Προμηθευτές , πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα εντάσσονται στο γενικό
περιβάλλον της επιχείρησης.
2. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητα της να
αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς.
3. Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης είναι για την επιχείρηση ένας θεσμικός
στόχος.
4. Η συνδικαλιστική ένωση των εργαζομένων είναι στοιχείο του γενικού
περιβάλλοντος.
5. Η αποτελεσματικότητα μετράει τις θυσίες που απαιτούνται για την επίτευξη
ενός στόχου.
6. Το <<νομικό δικαίωμα >> προσδιορίζει τη διάκριση των ρόλων στην ιεραρχία
μιας επιχείρησης.
7. Η εμπιστοσύνη ως κοινή αξία μιας ανθρώπινης ομάδας μπορεί να
καθοδηγήσει τη συμπεριφορά των μελών αυτής της ομάδας.

8. Οι έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας είναι
ταυτόσημες.
9. Τα λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας εντάσσονται στο ειδικό
περιβάλλον της επιχείρησης.
10. Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το
οποίο λειτουργεί το κράτος.
(μονάδες 20)
11. Η απόδοση του εξοπλισμού μιας επιχείρησης όπως και των εργαζομένων
της επηρεάζεται από :
Α) το κοινωνικό περιβάλλον
Β)το οικολογικό περιβάλλον
Γ)το τεχνολογικό περιβάλλον
(μονάδες 5)
12.Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αποτελούν βασικό στοιχείο της θεωρίας του :
Α) Elton Mayo
Β) Gant
Γ) Max Weber
Δ) Henri Fayol
(μονάδες 5)
13.Το νομικό περιβάλλον ανήκει στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον και
περιλαμβάνει :
Α) Συνδικαλιστικό κίνημα
Β) Κυβερνητικές αποφάσεις
Γ) Εργασιακές σχέσεις
Δ) Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
(μονάδες 5)
14. Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε την οικονομική
λειτουργία
(μονάδες 10)
15. Μια επιχείρηση χρησιμοποιώντας χρηματικά κεφάλαια ύψους 100.000
ευρώ πέτυχε οικονομική αποδοτικότητα 0,2. Ποιο είναι το κέρδος της
επιχείρησης.
(μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
1. Η επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση. Να αναλυθεί.
(μονάδες 12)
2. Η επιχείρηση υπάρχει για να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των ομάδων
που συνδέονται με αυτή. Ποια είναι τα κριτήρια μέτρησης της
αποτελεσματικότητας που αντιστοιχούν στην ικανοποίηση κάθε ομάδας.
(μονάδες 8)
3. Να αναφέρετε τις απόψεις για την οργάνωση και διοίκηση (management)
του Max Weber και του Gantt.
(μονάδες 15)
4. Κατά τον Gyert και March μόνο τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων έχουν στόχους
και όχι οι επιχειρήσεις. Να το εξηγήσετε και να αναλύσετε τις παρατηρήσεις
και τα συμπεράσματα με βάση την ιεράρχηση των στόχων.
(μονάδες 15)

