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Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ
1. Μία από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας είναι η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της παραγωγής.
(Σ) (Λ)
2. Όλες οι “δευτερεύουσες” επιχειρησιακές λειτουργίες αναπτύσσονται
το ίδιο επίπεδο σε κάθε επιχείρηση.
(Σ) (Λ)
3. Στον προγραµµατισµό συµπεριλαµβάνεται η διαµόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών.
(Σ) (Λ)
4. Βασική λειτουργία της διοίκησης των επιχειρήσεων είναι και η λήψη
των αποφάσεων.
(Σ) (Λ)
5. Επιρροή είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που διαθέτει.
(Σ) (Λ)
6. Με το µηχανισµό ανατροφοδότησης (feedback) ο ποµπός µεταφέρει το
µήνυµα στο δέκτη.
(Σ) (Λ)
`
[Μονάδες 24]
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6. Ο θεσµικός στόχος µια βιοµηχανίας τροφίµων είναι:
α) το µέγιστο δυνατό κέρδος.
β) η ποιότητα των προϊόντων.
γ) η επέκτασή της στην αγορά.
δ) κανένα από τα παραπάνω .
7. Ο Gantt στη θεωρία του:
α) έδωσε έµφαση στην αναγκαιότητα συµµετοχής των εργαζοµένων σε
θέµατα που αφορούν τις συνθήκες και τις µεθόδους εργασίας τους.
β) έδωσε έµφαση στη σηµασία του χρόνου και του κόστους για το
σχεδιασµό και τον έλεγχο της εργασίας.
γ) ανάδειξε την ανάγκη εφαρµογής ενός γραφειοκρατικού συστήµατος
µε στενά καθορισµένες αρµοδιότητες.
δ) υποστήριξε ότι η διανοµή των κερδών των επιχειρήσεων είναι το
κυρίαρχο πρόβληµα στο οποίο πρέπει να εστιασθεί η προσοχή µας.
8. Βασικός τρόπος της από πάνω προς τα κάτω επικοινωνίας είναι:
α) οι έρευνες γνωµών και ικανοποίησης των εργαζοµένων
β) η µεταβίβαση µηνυµάτων µέσω επικοινωνίας.
γ) τα κουτιά παραπόνων.
δ) οι τακτικές συναντήσεις προϊσταµένων-υφισταµένων.
[Μονάδες 18]
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9. Να αναπτύξετε την λειτουργία της πληροφόρησης.
[Μονάδες 8 ]

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. α)Να αναπτύξετε την επιχείρηση ως σύστηµα.
β) Να αναπτύξετε τις απόψεις του κινήµατος των ανθρωπίνων σχέσεων.
[Μονάδες 20]
2. α) Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ προϊσταµένου και ηγέτη ;
β) Ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι το πλέον αποτελεσµατικό ή κατάλληλο ;
[Μονάδες 20]
3. Ποια είναι τα προβλήµατα λειτουργίας των οµάδων ;
[Μονάδες 10]
.................................................
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