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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
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 ιδιοκτήτης ενός καταστήματος λιανικής που απασχολεί δύο εργαζόμενους έχει
πιο απλή αντίληψη για το μάνατζμεντ απ’ ότι ο διευθυντής μιας επιχείρησης που
απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους.
Α.2. Οι λειτουργίες της επιχείρησης κατά τον Taylor ήταν η τεχνική, η εμπορική, η
χρηματοοικονομική, η ασφάλεια (προστασία των εργαζομένων και της περιουσίας) και
η λογιστική.
Α.3. Το management εξ ορισμού αποτελεί το σύνολο των ενεργειών μέσω των οποίων
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι διαθέσιμοι πόροι.
Α.4. Είναι ευθύνη της οργάνωσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρώπινων
πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της
επιχείρησης.
Α.5. Η διοίκηση παραγωγής αποτελεί μία βασικά λειτουργία του management.
Α.6. Η αποτελεσματική άσκηση του management προϋποθέτει την ύπαρξη
φιλοσοφίας ή κουλτούρας ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο άσκησης του
management.
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. Το κίνημα των ανθρώπινων σχέσεων αμφισβήτησε τη θεωρία του:
α. Fayol
β. Taylor
γ. Weber
δ. Gantt
Μονάδες 6
Α.8. Δεν αποτελεί επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης των επιχειρήσεων:
α. Διαχείριση πληροφοριών
β. Marketing και Διοίκηση Πωλήσεων
γ. Διεύθυνση
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δ. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Μονάδες 6
Α.9 Κοινός προσανατολισμός όλων των οργανώσεων είναι:
α. η αποδοτικότητα
β. η αποτελεσματικότητα
γ. η οργάνωση
δ. το management
Μονάδες 6
Α.10. Ποια είναι η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης;
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός είναι δύο από τις λειτουργίες του
management . Να αναφέρετε τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός και πως εκφράζεται
η οργάνωση μιας επιχείρησης.
Μονάδες 18
Β.2. Τι υποστήριξε Μax Weber ;
Μονάδες 8
Β.3. Το management έχει καθολική εφαρμογή. Ποια είναι η σημασία της
προηγούμενης πρότασης σχετικά με την εφαρμογή του management σε διαφορετικές
οργανώσεις και διαφορετικές χώρες ;
Μονάδες 16
Β.4. Από τι εξαρτάται ο προσδιορισμός της έννοιας του management ; (μονάδες 3)
Εξηγήστε πως συνδέεται η έννοια του management με την αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης .
Μονάδες 18

Τα θέματα επιμελήθηκε:
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