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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 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. Με βάση τη συστημική προσέγγιση, η διοίκηση επιχειρήσεων απαιτεί την
κατανόηση και τη μελέτη του κάθε στοιχείου-μέρους της ξεχωριστά, αλλά και τις
σχέσεις μεταξύ αυτών.
Α.2. Αν μια επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό
κόστος που θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες
τιμές.
Α.3. Η χρησιμότητα της εφαρμογής του μάνατζμεντ σε όλες τις μορφές οργανώσεων
δεν είναι δεδομένη αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με τους στόχους, τη μορφή και τον
προορισμό της καθεμιάς.
Α.4. Το πρώτο ερώτημα που προσπάθησαν να απαντήσουν οι μελετητές του ηγετικού
ρόλου αφορούσε τα ειδικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν έναν άνθρωπο ως ηγέτη
μιας ομάδας.
Α.5. Οι «θόρυβοι» αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της επικοινωνίας.
Α.6. Αν οι εργαζόμενοι κάνουν μόνον ό,τι προβλέπει η τυπική οργάνωση και οι οδηγίες
των προϊσταμένων, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Μονάδες 24
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 Ο ηγέτης:
α. στηρίζεται στην τυπική εξουσία
β. μιλά στο μυαλό
γ. δέχεται και διαχειρίζεται την υπάρχουσα κατάσταση
δ. πείθει
Μονάδες 6
Α.8. Τα κόστη αποτελούν λειτουργικό στόχο της επιχείρησης ο οποίος αναφέρεται:
α. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης
β. στην αγορά
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γ. στην παραγωγή
δ. στους ανθρώπους
Μονάδες 6
Α.9 Στις εγωιστικές ανάγκες εντάσσεται η ανάγκη του ανθρώπου για:
α. να γίνει αυτό που θέλει
β. να ανήκει σε μια ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες
γ. σεβασμό
δ. να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά του
Μονάδες 6
Α.10. Ποιες είναι οι ομάδες συμφερόντων στην επιχείρηση και τι επιδιώκει η καθεμιά από
αυτές;
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Από τις λειτουργίες του Management να γράψετε τι γνωρίζετε για την Οργάνωση.
Μονάδες 18
Β.2. Ποια είναι τα προβλήματα λειτουργίας των ομάδων;
Μονάδες 14
Β.3. Να περιγράψετε τη σαφήνεια-ακρίβεια, την πληρότητα καθώς και την
περιεκτικότητα-συντομία ως βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν ένα
σωστό μήνυμα.
Μονάδες 18
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