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Α.Ο.Δ.Ε. – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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 Max Weber πίστευε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η
μόνη λύση για εξασφάλιση υψηλών μισθών και κερδών.
Μονάδες 4
Α.2 Βασική λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων είναι και η λήψη
αποφάσεων στην επιχείρηση.
Μονάδες 4
Α.3 Ο Σωκράτης αναφέρει τη Διοίκηση ως μια ξεχωριστή επιδεξιότητα, η
οποία διαφέρει από την τεχνική γνώση και εμπειρία.
Μονάδες 4
Α.4 Η λειτουργία που επιτρέπει να επιτευχθούν αποτελέσματα ή στόχοι
μέσω άλλων ανθρώπων είναι ένας από τους πολλούς και
διαφορετικούς ορισμούς του management.
Μονάδες 4
Α.5 Η έννοια του management συνδέεται έμμεσα με την
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού.
Μονάδες 4
Α.6 Η πρόβλεψη για την μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης αφορά τη λειτουργία του
ελέγχου.
Μονάδες 4

www.aode.gr

[ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ]

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 διαδικασία με την οποία το σύνολο των εργασιών που
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης κατανέμεται
στα κατάλληλα στελέχη ανήκει στη λειτουργία:
α) του προγραμματισμού.
β) της οργάνωσης.
γ) της διεύθυνσης.
δ) του ελέγχου.
Μονάδες 6
Α.8 Την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που
αφορούσαν τις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίας υποστήριξε:
α) ο Gantt.
β) o Taylor.
γ) το κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων.
δ) ο Max Weber.
Μονάδες 6
Α.9 Ο προσδιορισμός της έννοιας του management εξαρτάται από τις
ασκούμενες δραστηριότητες των ανθρώπων με βάση:
α) το παρελθόν.
β) την πείρα και την ευρύτητα των ασκούμενων δραστηριοτήτων.
γ) τα (α) και (β) μαζί.
δ) τίποτα από τα προηγούμενα.
Μονάδες 6
Α.10 Ποια είναι η απάντηση στον προβληματισμό που θα μπορούσε να
υπάρξει ως προς τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής του
management σε χώρες με διαφορετικές πολιτισμικές, κοινωνικές,
οικονομικές και τεχνολογικές ιδιαιτερότητες;
Μονάδες 8
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ΟΜΑΔΑ Β΄

Β.1 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης να περιγράψετε
τη λειτουργία της διεύθυνσης.
Μονάδες 10

Β.2 Ποιος ήταν ο Henri Fayol και τι υποστήριξε ως προς τις αρχές του
management;
Μονάδες 15

Β.3 Οι λειτουργίες του management ασφαλώς ασκούνται από τους
ανθρώπους (διοικητικά στελέχη). Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την
αποτελεσματική άσκηση αυτών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων (ή
οργανισμών); Να δοθεί και παράδειγμα.
Μονάδες 25

Καλή Επιτυχία
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