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ΟΜΑ∆Α Α 

Στις επόµενες προτάσεις 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 ανάγκη της διοίκησης είναι επιτακτική για να εξασφαλιστεί ο συντονισµός των 
ατοµικών προσπαθειών. 
 
Α.2 Η επιστήµη της διοίκησης επιχειρήσεων δεν έχει άµεση ούτε έµµεση σχέση µε 
άλλες επιστήµες 
 
Α.3 Η έννοια του µάνατζµεντ συνδέεται έµµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της 
Επιχείρησης ή του Οργανισµού. 
 
Α.4 Το σύγγραµµα Αρχές Επιστηµονικού µάνατζµεντ ανήκει στον Γκάντ. 
 
Α.5 Ο Max Weber πίστευε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η µόνη λύση για 
εξασφάλιση υψηλών µισθών και κερδών. 
 
Α.6 Η θεωρία που ονοµάστηκε κίνηµα ανθρωπίνων σχέσεων αµφισβήτησε τη θεωρία 
του Taylor και των οπαδών του.  
 
Α.7 Η γραφειοκρατία είναι µια θεωρία οργάνωσης που ανταποκρίνεται κυρίως στις 
ανάγκες µεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων.  
 
Α.8 Το µίγµα µάρκετινγκ είναι ένα σύστηµα στενά συνδεδεµένων µεταβλητών, που 
σχεδιάστηκαν, για να ικανοποιούν µόνο τις ανάγκες των καταναλωτών.  
 
Α.9 Το µάρκετινγκ παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας και επιδρά ακόµα και στην 
επικοινωνία µε τους φίλους µας. 
 
Α.10 Στη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος και κατ’ επέκταση της εικόνας της 
επιχείρησης συµβάλλουν τα 4P’s. 
 
Α.11 Ο (9,1) τύπος διοίκησης σηµαίνει ότι ο ηγέτης δείχνει υψηλό ενδιαφέρον για τα 
άτοµα και χαµηλό ενδιαφέρον για την παραγωγή. 
 
Α.12 ένας ηγέτης πρέπει να έχει υψηλά προσόντα, απόλυτη εξειδίκευση και γενικές 
γνώσεις. 
 
Α.13 Σύµφωνα µε τους Χοι και Μιγκελ γνωρίζουµε ότι ισχύς είναι η δυνατότητα 
κάποιου να επιβάλλει σε άλλους να εκτελούν αυτό που ίδιος επιθυµεί. 



 
Α.14 Με την παρακίνηση επιτυγχάνονται επίσης οι στόχοι που αποτελούν βασική 
αιτία ανάλυσης και ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών. 
 
Στις επόµενες ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.15 Η λογιστική λειτουργία (ως βασική λειτουργία της χρηµατοοικονοµικής 
διοίκησης) έχει ως αντικείµενο :  
 
α) τη διαχείριση των διαθεσίµων κεφαλαίων της επιχείρησης  
β) τη διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωµών  
γ) τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού επενδύσεων  
δ) τίποτα από τα παραπάνω  
 
Α.16 Τα προγράµµατα προσανατολισµού και εισαγωγικής εκπαίδευσης 
νεοπροσλαµβανοµένων αποτελούν ενέργεια :  
 
α) της λειτουργίας του προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού  
β) της λειτουργίας των ωφεληµάτων των εργαζοµένων  
γ) της λειτουργίας των προσλήψεων  
δ) της λειτουργίας της εκπαίδευσης – ανάπτυξης  
 
 
Α.17 Η οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων µιας µεγάλης επιχείρησης συνδέεται µε 
ένα από τα εργαλεία του µίγµατος προώθησης: 
 
 α) Στη διαφήµιση 
 β) στις δηµόσιες σχέσεις  
 γ) στη δηµοτικότητα 
 δ) στις προσωπικές πωλήσεις   

 

ΟΜΑ∆Α Β 

1.  
Α) Τι είναι προϊόν ή υπηρεσία σύµφωνα µε το marketing ;  
Β) Πως τα 4P’ s του µίγµατος marketing συµβάλλουν στην εικόνα του προϊόντος ή 
υπηρεσίας και κατ’ επέκταση στην εικόνα της επιχείρησης.  
Γ) Ποια τα στάδια εξέλιξης του προϊόντος ή υπηρεσίας σύµφωνα µε το marketing ;  

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

 
1. Από τις βασικές λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης (management) αναλύστε 
αυτές :  
Α) της λειτουργίας του προγραµµατισµού  
Β) της λειτουργίας της οργάνωσης.  

 
 



ΟΜΑ∆Α ∆ 

 
Να αναλυθούν και οι δυο θεωρίες, Maslow – Herzberg, που καλύπτουν τα κίνητρα  
και αφορούν την πρώτη κατηγορία παραγόντων µε βάση των  Herzberg. 
 


