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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1 Ο Taylor με τον σύγγραμμα του «Αρχές Οικονομικού management» που εκδόθηκε
το 1910 στις ΗΠΑ αναδεικνύεται πατέρας της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Μονάδες 4
Α.2 Η οικονομικότερη προμήθεια των πρώτων υλών ανήκει στην οικονομική λειτουργία
της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.3 Το φορολογικό σύστημα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση ,
είναι στοιχείο του οικονομικού περιβάλλοντος μια επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.4 Στα ανώριμα άτομα οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας είναι συμμετοχικές, για να
μην παίρνουν μόνα τους αποφάσεις.
Μονάδες 4
Α.5 Οι παράγοντες κίνητρα κατά Herzerberg αναφέρονται περισσότερο στην ίδια την
εργασία, ενώ οι παράγοντες υγιεινής στο περιβάλλον της εργασίας.
Μονάδες 4
Α.6 H συντονιστική επιτροπή προμηθειών μιας επιχείρησης αποτελεί τυπική λειτουργική
ομάδα.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.7 Η Οργάνωση & Διοίκηση (management):
α) Ταυτίζεται με τον επιστημονικό κλάδο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
β) Είναι επιμέρους επιστημονικό πεδίο της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων
γ) Αφορά μόνο Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις
δ)Αφορά μόνο Εμπορικές Επιχειρήσεις
Μονάδες 6
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Α.8 Σε μια εμπορική επιχείρηση μπορεί:
α) Να μην είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της λειτουργίας της «έρευνας και ανάπτυξης»
β) Να μην είναι απαραίτητα η λειτουργία των δημοσίων σχέσεων
γ) Είναι απαραίτητα η λειτουργία των δημοσίων σχέσεων
δ) Το ι και ιιι
Μονάδες 6
Α.9 Το γεγονός ότι η επιχείρηση διαθέτει θεσμική οργάνωση σημαίνει ότι:
α) Ο «θάνατος» της προσδιορίζεται από το σύνταγμα και τους νόμους.
β) Η ίδρυση και η λειτουργία της προσδιορίζονται από το σύνταγμα και τους νόμους.
γ) Είναι υποχρεωμένη να διαθέτει γενική συνέλευση και διοικητικά συμβούλια.
δ) Το ι και το ιι
Μονάδες 6
Α.10 Να περιγράψετε τους κώδικες ως στοιχείο διαπροσωπικής επικοινωνίας και ως
βασικό εμπόδιο επικοινωνίας.
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1 Να περιγράψετε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας των ομάδων στο χώρο των
κοινωνικών οργανώσεων.
Μονάδες 15
Β.2 Να αναφερθείτε στη πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης :
α) Δίνοντας τον ορισμό της κουλτούρας. (Μονάδες 8)
β) Εξηγώντας γιατί η κουλτούρα αποτελεί ένα τα σημαντικότερα στοιχεία μιας
κοινωνικής οργάνωσης, τεκμηριώνοντας με παράδειγμα
την απάντηση σας.
(Μονάδες 12)
Μονάδες 20
Β.3 Να αναφέρεται τους ορισμούς των εννοιών της δύναμης, της επιρροής και της
εξουσίας.
Μονάδες 15
Τα θέματα επιμελήθηκε:
Μπερδελή Δήμητρα / Οικονομολόγος
Πτυχιούχος του τμήματος
Οικονομικής Επιστήμης / Ο.Π.Α.
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