
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 
 
ΘΕΜΑ Α: 

 
1- Ποια από τις παρακάτω πηγές δεν αποτελεί πηγή δύναμης του ηγέτη
 

Α- Η δύναμη του προτύπου 
Β- Η γνώση των ειδικών 
Γ- Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρί
Δ- Το έργο που έχει να επιτελέσει ο ηγέτης.
 
(5 μόρια) 

 
2- Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι καθοριστικός για την 
επιλογή του προτύπου            
 

Α- Το έργο που έχει να επιτελέσει ο ηγέτης
Β- Το περιβάλλον μέσα στο ο
Γ- Η ωριμότητα των ατόμων
Δ- Η προσωπικότητα του ηγέτη
 
(5 μόρια) 

 
3- Ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες αναγκών δεν ανήκει στην πυραμίδα του 
Μaslow: 
 

Α- Ανάγκες ασφάλειας 
Β- Κοινωνικές ανάγκες 
Γ-Βιολογικές ανάγκες 
Δ- Ανάγκες αυτοπροσδιορισμού
 
(5 μόρια) 
 
Σημειώσατε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) για κάθε μια από τις παρακάτω 
προτάσεις: 
 
- Η ωριμότητα των ατόμων είναι ο βασικότερος παράγοντας επιλογής 

των προτύπων ηγεσίας
 
- Η ωριμότητα ενός ατόμου κρίνεται α

ένα έργο. (5μόρια) 
 
- Η θεωρία του Hersberg

υγιεινής του συστήματος και τα κί
μόρια) 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΟΤΗΤΕΣ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2-3 

Ποια από τις παρακάτω πηγές δεν αποτελεί πηγή δύναμης του ηγέτη

Η δύναμη του προτύπου – αναφοράς 
 

Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας 
Το έργο που έχει να επιτελέσει ο ηγέτης. 

Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι καθοριστικός για την 
             ηγεσίας από τον ηγέτη: 

Το έργο που έχει να επιτελέσει ο ηγέτης 
Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκείται η ηγεσία 
Η ωριμότητα των ατόμων 
Η προσωπικότητα του ηγέτη 

από τις παρακάτω κατηγορίες αναγκών δεν ανήκει στην πυραμίδα του 

ιορισμού 

Σημειώσατε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) για κάθε μια από τις παρακάτω 

Η ωριμότητα των ατόμων είναι ο βασικότερος παράγοντας επιλογής 
των προτύπων ηγεσίας. (5 μόρια) 

Η ωριμότητα ενός ατόμου κρίνεται από την διάθεσή του να υλοποιήσει 

Hersberg διακρίνει ρητά τους παράγοντες διατήρησης
υγιεινής του συστήματος και τα κίνητρα παρακίνησης των ατόμων. (

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ποια από τις παρακάτω πηγές δεν αποτελεί πηγή δύναμης του ηγέτη 

Ποιός από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι καθοριστικός για την 

από τις παρακάτω κατηγορίες αναγκών δεν ανήκει στην πυραμίδα του 

Σημειώσατε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) για κάθε μια από τις παρακάτω 

Η ωριμότητα των ατόμων είναι ο βασικότερος παράγοντας επιλογής 

πό την διάθεσή του να υλοποιήσει 

διατήρησης – 
νητρα παρακίνησης των ατόμων. (5 



 

- Η παρακίνηση ως έννοια αφορά μόνο τους τρόπους με τους οποίους 
επιχειρήσεις μπορούν να παρακινήσουν το π
υψηλότερη απόδοση. (

 
- Ο Α. Fayol ανέπτυξε τις σύγχρονες λειτουργίες της οργάνωσης και της 

διοίκησης επιχειρήσεων. (
 
 
 
 
Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
 
1- Ποια ήταν η συμβολή του 
2- Ποιες είναι οι βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη; (1
3- Ποια ήταν η συμβολή του κινήματος ανθρωπίνων σχέσεων στην επιστήμη 

της Διοίκησης; (15 μόρια).
4- Ποια είναι τα κίνητρα παρακίνησης σύμφωνα με την θεωρία των 

προσδοκιών; (15 μόρια). 
 
 
 

Η παρακίνηση ως έννοια αφορά μόνο τους τρόπους με τους οποίους 
ις μπορούν να παρακινήσουν το προσωπικό τους για 

υψηλότερη απόδοση. (5 μόρια) 

ανέπτυξε τις σύγχρονες λειτουργίες της οργάνωσης και της 
διοίκησης επιχειρήσεων. (5 μόρια). 

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου: 

Ποια ήταν η συμβολή του Taylor στην επιστήμη της διοίκησης (15 μόρια)
Ποιες είναι οι βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη; (15 μόρια) 
Ποια ήταν η συμβολή του κινήματος ανθρωπίνων σχέσεων στην επιστήμη 

μόρια). 
Ποια είναι τα κίνητρα παρακίνησης σύμφωνα με την θεωρία των 

 

 
Η παρακίνηση ως έννοια αφορά μόνο τους τρόπους με τους οποίους οι 

τους για 

ανέπτυξε τις σύγχρονες λειτουργίες της οργάνωσης και της 

μόρια) 

Ποια ήταν η συμβολή του κινήματος ανθρωπίνων σχέσεων στην επιστήμη 

Ποια είναι τα κίνητρα παρακίνησης σύμφωνα με την θεωρία των 


