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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 τρόπος μετάδοσης του μηνύματος αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα της
διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας αφού μέσω αυτής ανταλλάσσονται μόνο
πληροφορίες.
Μονάδες 4
Α.2 Οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζόμενου ανήκουν στους
παράγοντες “κίνητρα”, σύμφωνα με τη θεωρία του F. Herzberg.
Μονάδες 4
Α.3 Η επιρροή προκύπτει από τη θέση που κατέχει το άτομο στη διοικητική ιεραρχία.
Μονάδες 4
Α.4 Με βάση τη συμπεριφορική της διάσταση, επικοινωνία είναι η διαδικασία μεταβίβασης
ή ανταλλαγής πληροφοριών ή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων.
Μονάδες 4
Α.5 Οι έννοιες της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
συνδέονται άμεσα με τη βασική οικονομική αρχή.
Μονάδες 4
Α.6 Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τη δύναμη της αναφοράς, του
ειδικού και της ανταμοιβής και λιγότερο τη δύναμη της τιμωρίας.
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 Την άποψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η μόνη λύση για την εξασφάλιση
υψηλών μισθών αλλά και μεγαλύτερων κερδών υποστήριξε ο:
α) Fraderick Taylor
β) Max Weber
γ) Henri Fayol
δ) Elton Mayo
Μονάδες 6
Α.8 Το συνδικαλιστικό κίνημα μιας χώρας ανήκει:
α) στο πολιτικό περιβάλλον
β) στο πολιτισμικό περιβάλλον
γ) στο κοινωνικό περιβάλλον
δ) στο εσωτερικό περιβάλλον
Μονάδες 6
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Α.9 Ο σχεδιασμός προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών
αποτελεί ενέργεια που ανήκει:
α) στη παραγωγική λειτουργία
β) στην εμπορική λειτουργία
γ) στη λειτουργία των προμηθειών
δ) στη λειτουργία έρευνας και ανάπτυξης
Μονάδες 6

Α.10 Να περιγράψετε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός
ατόμου.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε την οικονομική λειτουργία.
Μονάδες 8

Β.2 Από τις λειτουργίες του management να περιγράψετε:
α) τον προγραμματισμό (μονάδες 8).
β) την οργάνωση (μονάδες 10), καθώς και με τι εκφράζεται συνήθως αυτή (μονάδες 4).
Μονάδες 22

Β.3 α) Ποια η διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας; (μονάδες 8)
β) Να περιγράψετε την οριζόντια επικοινωνία (μονάδες 12).
Μονάδες 20

Καλή Επιτυχία!!
Τα θέματα επιμελήθηκε:
Ιωάννης Σπυρούλιας / Οικονομολόγος
Πτυχιούχος του τμήματος
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής / Ο.Π.Α.
mail: i.spyroulias@gmail.com

