
 

 

 

ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να 
κυκλώσετε το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση γιατί εκφράζει και ένα τρόπο συλλογικής 
δράσης.             Σ       Λ    

β)  Όλες οι παραγωγικές µονάδες είναι επιχειρήσεις.     Σ       Λ    
γ) Το µεγαλύτερο µέρος των ανθρώπων διαθέτει το ένα τρίτο περίπου από το χρόνο του στις 
επιχειρήσεις.          Σ       Λ    

δ) Με βάση τη συστηµική προσέγγιση, η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί την κατανόηση 
και τη µελέτη του συνόλου της επιχείρησης.      Σ       Λ    

( Μονάδες 4 ) 
 

2. Ποια στοιχεία σχετικά µε την επιχείρηση προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από το 
πλαίσιο ρυθµιστικών διατάξεων κάθε κοινωνίας;                                             ( Μονάδες 4 )    

3. Τι γνωρίζετε για την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης;                         ( Μονάδες 7 ) 
 

4. Να δώσετε τους ορισµούς των εννοιών «σύστηµα» και «επιχείρηση».      ( Μονάδες 5 ) 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1.  α) Σ     β) Λ    γ) Σ   δ) Λ 
2. προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από το πλαίσιο ρυθµιστικών διατάξεων π.χ. Σύνταγµα, 
νόµος) κάθε κοινωνίας, η ίδρυση, η λειτουργία κάθε επιχείρησης, οι σχέσεις µεταξύ αυτής και του 
περιβάλλοντός της (π.χ. εργαζόµενοι, µέτοχοι, προµηθευτές, δανειστές, πελάτες) που συνδέονται µε 
την επιχείρηση, ακόµη και ο “θάνατός” της (η διάλυσή της). 
3. Η επιχείρηση πέρα από την οικονοµική, θεσµική και κοινωνική της οργάνωση διαθέτει και 
αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. Με τον όρο κουλτούρα νοείται ένα σύστηµα κοινών αξιών, 
“πιστεύω”, εννοιών, παραδοχών, συµβόλων, εθίµων, κανόνων και προτύπων που ισχύουν σε µια 
οµάδα ανθρώπων ή µια οργάνωση. 
Η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία µιας κοινωνικής οργάνωσης, 
αφού προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της. Προσδιορίζει τις σχέσεις των ανθρώπων 
στο πλαίσιο της οργάνωσης, τις σχέσεις της οργάνωσης µε το περιβάλλον της, τις στάσεις της 
οργάνωσης ως προς τα προιόντα, τους πελάτες, το περιβάλλον κτλ. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια φιλοσοφία, η οποία δίνει κατεύθυνση στα άτοµα και τις οµάδες, 
συµβάλλει στη συνοχή, την αρµονία και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ αυτών στο 
πλαίσιο της οργάνωσης. Για παράδειγµα, αν σε µια οµάδα ατόµων υπάρχει ως “κοινή αξία” η 
εµπιστοσύνη, τότε τα µέλη της στηρίζονται σε αυτήν και συµπεριφέρονται µε βάση αυτήν. 
4. Η επιχείρηση αποτελεί µια παραγωγική-οικονοµική µονάδα, µε την έννοια ότι συνδυάζει και 
αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση, τεχνολογία κτλ.), προκειµένου 
να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, µε σκοπό τη διάθεσή τους µέσω του µηχανισµού της αγοράς 
στους καταναλωτές. 
Σύστηµα είναι ένα σύνολο στοιχείων ή µερών τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις 
αλληλεπίδρασης και αποτελούν µια ολότητα. 


