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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
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. Ο Taylor με το σύγγραμμά του Αρχές Επιστημονικού Μάνατζμεντ που
δημοσιεύθηκε το 1910 στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται πατέρας της Επιστήμης της
Οργάνωσης και Διοίκησης.
Α.2. Η οργάνωση εκφράζεται και με εκχώρηση εξουσίας σε χαμηλότερα κλιμάκια
διοίκησης.
Α.3. Είναι ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων
πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά όχι και του ίδιου στελέχους της
επιχείρησης.
Α.4. Τα στοιχεία που χρειάζονται προσαρμογή είναι οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι
τεχνικές εφαρμογής των λειτουργιών του μάνατζμεντ.
Α.5. Ο Σωκράτης αναφέρει τη διοίκηση ως ξεχωριστή επιδεξιότητα, η οποία δεν
διαφέρει από την τεχνική γνώση και εμπειρία.
Α.6. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος λιανικής που απασχολεί δύο εργαζομένους έχει
την ίδια αντίληψη για το μάνατζμεντ με το διευθυντή μιας επιχείρησης που απασχολεί
εκατοντάδες εργαζομένους.
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. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο διοικητικό φαινόμενο:
α. Max Weber
β. Henri Fayol
γ. Henry Gantt
δ. Frederick Taylor
Μονάδες 6
Α.8. Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες κάνει σαφές ποιος είναι υπεύθυνος για την
εφαρμογή μιας δράσης και τη λήψη μιας απόφασης:
α. Η λειτουργία της διεύθυνσης
β. Η λειτουργία του προγραμματισμού
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γ. Η λειτουργία του ελέγχου
δ. Η λειτουργία της οργάνωσης
Μονάδες 6
Α.9 O Henri Fayol:
α. υποστήριξε ότι με την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει
αύξηση της παραγωγικότητας
β. υποστήριξε ότι η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου
πάνω στους ανθρώπους
γ. έδωσε έμφαση στη σημασία του χρόνου και του κόστους για το σχεδιασμό και τον
έλεγχο της εργασίας
δ. έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και
διοικητικής πυραμίδας
Μονάδες 6
Α.10. Να αναφέρετε τους τρεις ορισμούς του μάνατζμεντ.
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Να περιγράψετε τη λειτουργία του Προγραμματισμού (Μονάδες 9) καθώς και τη
λειτουργία του Ελέγχου (Μονάδες 6).
Μονάδες 15
Β.2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των λειτουργιών του
μάνατζμεντ; Αναφέρετε παραδείγματα.
Μονάδες 15
Β.3. α) Τι γνωρίζετε για το κίνημα των ανθρωπίνων σχέσεων; Τι προέκυψε από την
έρευνα που έγινε το 1920 σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις;
Μονάδες 12
β) Να γράψετε τι γνωρίζετε για το Gantt και τις απόψεις του για το μάνατζμεντ.
Μονάδες 12
Τα θέματα επιμελήθηκε:
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