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ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ-ΛΑΘΟΤ  

1. Ο προςδιοριςμόσ τθσ φπαρξθσ, τθσ λειτουργίασ και τθσ διάλυςθσ μιασ επιχείρθςθσ από το  πλαίςιο 

ρυκμιςτικϊν διατάξεων τθσ κοινωνίασ (Σφνταγμα, νόμοι) αποτελεί ζνα από τα κοινωνικά ςτοιχεία 

τθσ επιχείρθςθσ .  

Μονάδεσ  4  

2. Η λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν απόκτθςθ και τθν χριςθ κεφαλαίου.  

Μονάδεσ  4 

3. Οι κοινωνικοί παράγοντεσ αποτελοφν το βαςικότερο ςτοιχείο του περιβάλλοντοσ και θ επίδραςθ 

τουσ ζχει κακοριςτικι ςθμαςία για τθν ίδρυςθ, τθν ανάπτυξθ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

οικονομικισ μονάδασ  . 

Μονάδεσ  4 

4. Οι καταναλωτζσ, οι πελάτεσ και οι προμθκευτζσ υλικϊν ι υπθρεςιϊν εντάςςονται ςτο γενικό 

περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ . 

Μονάδεσ  4  

5. Η αποτελεςματικι άςκθςθ των λειτουργιϊν του μάνατημεντ  ςτο πλαίςιο των επιχειριςεων 

προχποκζτει τθν φπαρξθ γνϊςεων που αφοροφν τισ ζννοιεσ, τισ αρχζσ, τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ 

του προγραμματιςμοφ και τθσ οργάνωςθσ ωσ επιμζρουσ λειτουργίεσ του μάνατημεντ   . 

Μονάδεσ  4 

6. Ηγζτθσ μπορεί να είναι οποιοςδιποτε άνκρωποσ ςτθν ομάδα του. 

Μονάδεσ  4 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  

1. Η δθμιουργία δικτφου πωλιςεων ι διανομισ αποτελεί λειτουργικό ςτόχο τθσ επιχείρθςθσ που 

αναφζρεται:  

α) Στα ςυνολικά μεγζκθ. 

β) Στθν αγορά. 

γ) Στθν παραγωγι. 

δ) Στουσ ανκρϊπουσ.  

Μονάδεσ  5 

2. Ο Henri Fayol ωσ κεμελιωτισ τθσ επιςτθμονικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςτθν Ευρϊπθ 

υποςτιριξε ότι:  

α)Εργαηόμενοι και εργοδότεσ δεν πρζπει να κεωροφν τθ διανομι των κερδϊν ωσ κυρίαρχο 

πρόβλθμα. 

β)Η γραφειοκρατία αποτελεί το πλζον λογικό μζςο άςκθςθσ ελζγχου πάνω ςτουσ ανκρϊπουσ.  

γ) Οι διάφορεσ και ποικίλεσ ενζργειεσ ι δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ παρά τισ διαφορζσ 

που παρατθροφνται μεταξφ τουσ μποροφν να ενταχκοφν ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ οι οποίεσ 

λζγονται επιχειρθςιακζσ λειτουργίεσ. 

δ)Τθν ανάγκθ για ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ και κατανόθςθσ μεταξφ τθσ διοίκθςθσ και των 

εργαηομζνων.   
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Μονάδεσ  5  

 

3. ε ποιο από τα παρακάτω πρότυπα θγεςίασ ανικει θ άποψθ του θγζτθ ότι αν ικανοποιοφνται τα 

μζλθ τθσ ομάδασ του τότε και θ παραγωγι κα είναι ικανοποιθτικι;  

α)Στο αυταρχικό.   

β)Στο εξουςιοδοτικό. 

γ)Στο πρότυπο θγεςίασ που είναι προςανατολιςμζνο προσ τουσ ανκρϊπουσ. 

δ)Στο πρότυπο θγεςίασ που είναι προςανατολιςμζνο προσ τα κακικοντα. 

Μονάδεσ 5 

 

ΕΡΩΣΗΕΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΕΝΩΝ 

1. Το ………… περιβάλλον περιλαμβάνει το …………. πλαίςιο ςφμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτοσ( 

π.χ …………πολιτικι, ……………. πολιτικι …………….και ………….. αποφάςεισ 

Μονάδεσ 3 

2. Ο προγραμματιςμόσ ωσ λειτουργία του μάνατημεντ περιλαμβάνει: 

1. τον …………των ……… 

2. τθ………….. των………… και ………… 

3. τα ………… …………. …………… 

Μονάδεσ 4 

  

3. Το ……………….. πρότυπο θγεςία  αφορά τον τρόπο διοίκθςθσ ςε εργαηομζνουσ………….. με υψθλζσ 

…………… ι εμπειρία, που ζχουν ανεπτυγμζνο το …………….  …………… , βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ του 

…………..και είναι ………….. ςε νζεσ……… και αλλαγζσ. 

Μονάδεσ 4 

 

ΕΡΩΣΗΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

1. Να περιγράψετε τθν επιχείρθςθ ωσ ςφςτθμα.  

Μονάδεσ 16 

2. Σι γνωρίηετε ςχετικά με το κίνθμα των ανκρωπίνων ςχζςεων. 

Μονάδεσ 17   

3. Να περιγράψετε το ηιτθμα τθσ αποτελεςματικότθτασ- καταλλθλότθτασ των διαφόρων προτφπων 

θγεςίασ 

 

 


