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1. Ο Lewin και οι συνεργάτες του προσδιορίζουν τα βασικά πρότυπα ηγεσίας
με κριτήριο το συνολικό προσανατολισμό της συμπεριφοράς του ηγέτη.

2. Όταν μια επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με τη βασική οικονομική αρχή
επιδιώκει την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με
οποιοδήποτε κόστος.

3. Η στοιχειώδης ικανοποίηση μιας κατηγορίας αναγκών κατά τον Maslow
αποτελεί προϋπόθεση εμφάνισης μιας επόμενης κατηγορίας αναγκών.

4. Η χρήση και η συντήρηση των μέσων για την παραγωγή των προϊόντων είναι
μια από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας.
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5. Στο δημοκρατικό πρότυπο ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίσουν σε
πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ
περιορισμένος.

6. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του προσδιοριστικού παράγοντα <<κοινοί
στόχοι – όραμα>> που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των
ομάδων ,είναι κάθε μέλος της ομάδας να γνωρίζει τι ακριβώς τα άλλα μέλη
περιμένουν από αυτό.

(μονάδες 24)
7. Η ικανότητα και η διάθεση των ατόμων είναι :

Α) Δείγμα ωριμότητας των ατόμων για το ζήτημα της ηγεσίας
Β) Προϋποθέσεις για να αποδώσουν τα άτομα
Γ) Στοιχεία του δημοκρατικού πρότυπου ηγεσίας
Δ) Όλα τα παραπάνω

8. Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην οικονομία περιλαμβάνεται στο :
Α) Πολιτικό περιβάλλον
Β) Νομικό περιβάλλον
Γ) Οικονομικό περιβάλλον
Δ) Κοινωνικό περιβάλλον

9. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αποτελούν βασικό στοιχείο της θεωρίας του:
Α) Elton Mayo
Β) Gantt
Γ) Max Weber
Δ) Henvi Fayol

(μονάδες 18)

10. Από τα ηγετικά πρότυπα να αναλύσετε τη δεύτερη διάσταση που
ονομάστηκε ‘’προσανατολισμός προς τα καθήκοντα’’.

(μονάδες 8)

ΣΣΣΣ ΛΛΛΛ



ΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑΟΜΑΔΑ ΒΒΒΒ

1. Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των ομάδων.
(μονάδες 12)

2. Να αναλύσετε , σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής – παρακίνησης του F.
Herzberg
Α) τους παράγοντες υγιεινής (8 μονάδες)
Β) τους παράγοντες ‘’κίνητρα’’ (10 μονάδες)

3. Από τις λειτουργίες του Management να αναλύσετε τη λειτουργία της
οργάνωσης

( 10 μονάδες)

4. Α) Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης (μονάδες 5)

Β) Τα μέλη της ομάδας ως προσδιοριστικός παράγοντας της
αποτελεσματικότητας της. (μονάδες 5)

ΚΑΛΗΚΑΛΗΚΑΛΗΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΕΠΙΤΥΧΙΑΕΠΙΤΥΧΙΑΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


