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Οµάδα Α 
Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.10 να γράψετε στο τετράδιο σας 
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη 
Α.1 Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου δεν µπορεί να είναι αποκοµµένη από τους 
στόχους που έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία. 
 
Α.2  Μια σύγχρονη οικονοµική µονάδα, για να ανταποκριθεί µε επιτυχία στην 
αποστολή της, αρκεί να παράγει να πουλά και να διαχειρίζεται τα οικονοµικά της. 
 
Α.3 Στόχος της επιχείρησης είναι µια επιθυµητή κατάσταση στην οποία επιδιώκει να 
φτάσει ή ένα αποτέλεσµα προς επίτευξη. 
 
Α.4  Η αποδοτικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη, ενώ η παραγωγικότητα 
µετρά ποσότητες.  
 
Α.5   Η έννοια της αποτελεσµατικότητας εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης, να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιµή από τους ανταγωνιστές της. 
 
Α.6  Στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Henri Fayol ανήκει και ο συντονισµός. 
 
Α.7 Ηγέτης µπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος στην οµάδα του. 
 
Α.8  Η επιστήµη της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, µελετά φαινόµενα πολυδιάστατα 
έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε άλλες  επιστήµες. 
 
Α.9 

Λειτουργικός στόχος ενός σχολείου που ανήκει στους ανθρώπους είναι και η 
µόρφωση των ανθρώπων. 
 
Α.10  Ο προγραµµατισµός  του management περιλαµβάνει και την τµηµατοποίηση 
λειτουργιών.   

(Μονάδες 25) 

σύγχρονο 

Γραβιάς 85   –  Κηπούπολη   −−−−    ���� 50.51.557 – 50.56.296 
25ης Μαρτίου 111– ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ   −−−−  ���� 50.27.990 – 50.20.990 
25ης Μαρτίου 74 –Πλ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ −−−−���� 50.50.658 – 50.60.845 
Πρωτεσιλάου 63 – Ίλιον -���� 26.32.505 – 26.32.507 

  µαθητικό φροντιστήριο  
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Στις παρακάτω προτάσεις από   Α.11 έως και  Α.16  να γράψετε στο τετράδιο σας 
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 
Α.11 Ένας εκπρόσωπος της κλασσικής θεωρίας είναι ο: 
α) F. Roethlisberger 
β) Max Weber 
γ) Fraderich Taylor 
δ) Elton Mayo 
  
Α.12  Η οργάνωση εκφράζεται µε:  
α) στρατηγικές και πολιτικές 
β) λειτουργικά προγράµµατα δράσης  
γ) καταµερισµό εργασιών 
δ) κριτήρια ελέγχου 
 
Α.13 Στις ενέργειες της οικονοµικής λειτουργίας ανήκει/ανήκουν: 
α) οι χορηγίες δραστηριοτήτων 
β) η καταγραφή των οικονοµικών ζητηµάτων και συναλλαγών της επιχείρησης 
γ) ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών. 
δ) η αντιµετώπιση των νοµικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 
 
Α.14 Η κουλτούρα προσδιορίζει: 
α) τους νόµους σύµφωνα µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση . 
β) τις σχέσεις των ανθρώπων στο πλαίσιο της οργάνωσης 
γ) τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της επιχείρησης 
δ) τη διεπιστηµονική προσέγγιση των ζητηµάτων της διοίκησης. 
 
Α.15 Η ∆ιεύθυνση ως λειτουργία του management: 
α) καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναµικό 
β) διορθώνει τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους της επιχείρησης 
γ) προβλέπει τη µελλοντική εξέλιξη των µεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
δ) καθορίζει τους στόχους της επιχείρησης 
 
Α.16 Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στο ειδικό περιβάλλον της επιχείρησης: 
α) οι µέτοχοι – πιστωτές - χρηµατοδότες 
β) τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας  
γ) οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών 
δ) οι καταναλωτές και οι πελάτες 

(Μονάδες 18)                                  
 
 
Α.17 Σε ποια διοικητικά συστήµατα στηρίζεται η αποτελεσµατική άσκηση του 
management. 

(Μονάδες  7) 
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Οµάδα Β 
 
Β.1  
(α)Να περιγράψετε το Κίνηµα Ανθρωπίνων Σχέσεων.(Μονάδες 9) 
(β) Να αναφέρετε τις διαφορές προϊστάµενου και ηγέτη (Μονάδες 7) 

                                                                                                    
(Μονάδες 16)        

                   
Β.2 . Να περιγράψετε την επιχείρηση ως κοινωνική πραγµατικότητα. 

(Μονάδες 14) 
 

 Β.3. Οι καθηγητές Cyert, March έχουν υποστηρίξει ότι στόχους έχουν µόνο τα άτοµα 
ή οι οµάδες ατόµων και όχι οι επιχειρήσεις. 
(α) Ποια η συνέπεια αυτής της θεωρίας 
(β) Τι σηµαίνει αυτό για την επιχείρηση 
(γ) Πως διαµορφώνεται η ιεράρχηση των στόχων 
(δ) Ποια είναι τα συµπεράσµατα. 

  
                                                                                                        (Μονάδες 20)          

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


