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ΟΜΑΔΑ 1η 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με σκοπό το 

κέρδος. 

2. Η πώληση και η διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ανήκουν στην παραγωγική 

λειτουργία της επιχείρησης.  

3. Το τεχνικό και το οικονομικό περιβάλλον ανήκουν στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης.  

4. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και την 

εκπαίδευση στελεχών με προσανατολισμό το σεβασμό στο περιβάλλον.  

5. Ως διοίκηση ορίζεται ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες εξασφαλίζουν σε μια ομάδα 

ανθρώπων την οργανωτική τους συνοχή και τον επιθυμητό προσανατολισμό τους 

προς έναν προκαθορισμένο στόχο.      (Μον.15) 

 

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

 1. Η σημασία της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα διοικητικά 

 προβλήματα τονίστηκε από τον: 

  α. Frederick Taylor 

  β. Henri Fayol 

  γ. Max Weber 

  δ. Henry Gantt. 

 

 2. Οι τεχνικές ικανότητες ενός στελέχους περιλαμβάνουν: 

  α. την ικανότητα να επικοινωνεί και να ενθαρρύνει τους υφισταμένους του. 

  β. την ικανότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά, εργαλεία, τεχνικές και 

 διαδικασίες. 

  γ. την ικανότητα να μπορεί να αξιολογεί φαινόμενα, καταστάσεις κι αντικείμενα. 

            (Μον.10)  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να διατυπώσετε τον ορισμό του management.      (Μον.10)  

 

Β2. Να αναφέρετε τις 3 βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και να περιγράψετε την εμπορική 

 λειτουργία.          (Μον.15)  

 

ΟΜΑΔΑ 2η 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Τι εννοούμε με τον όρο ανταγωνιστικότητα; Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να είναι 

 ανταγωνιστική;         (Μον.10) 

 

Γ2. Ποιος ήταν ο Max Weber, με τι ασχολήθηκε και τι υποστήριξε για τη γραφειοκρατία;  

            (Μον.15) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να βρείτε σε ποιο μήνα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη παραγωγικότητα εργασίας και σε 

 ποιο η μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα για μια επιχείρηση η οποία κατά τους μήνες 

 Μάιο και Ιούνιο παρουσίασε τα εξής στοιχεία: 

 Μάιος: απασχολώντας 10 εργάτες παρήγαγε 600 μονάδες προϊόντος, ενώ χρησιμοποιώντας 

 κεφάλαια ύψους 1.000.000 € σημείωσε κέρδη 300.000 €. 

 Ιούνιος: απασχολώντας 15 εργάτες παρήγαγε 750 μονάδες προϊόντος, ενώ χρησιμοποιώντας 

 κεφάλαια ύψους 800.000 € σημείωσε κέρδη 200.000 €.     (Μον.10) 

 

Δ2. Τι υποστήριξε η θεωρία που ονομάστηκε "Κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων"; Πού εστιάζονταν 

 οι κατηγορίες για το επιστημονικό management και τι προέκυψε από την έρευνα που 

 πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις το 1920;   (Μον.15) 

 

 


