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     ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
“ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ” 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
ΟΜΑ∆Α Α 
 
Στις επόµενες προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 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 Στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης ανήκει ο σχεδιασµός προϊόντων 
που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών.  
 
Α.2 Ο Fayol ήταν ο πρώτος από τους θεµελιωτές που ανέπτυξε τις λειτουργίες της 
διοίκησης.  
 
Α.3 Το µάρκετινγκ µετατρέπει το προϊόν σε χρήµα.  
 
Α.4 Λειτουργικός στόχος για µια επιχείρηση αποτελεί η κατάκτηση ενός 
συγκεκριµένου µέρους της αγοράς.  
 
Α.5 Ο συνολικός προσανατολισµός της συµπεριφοράς του ηγέτη δηλώνει ότι 
υπάρχουν τρία πρότυπα ηγεσίας: εξουσιοδοτικό, αυταρχικό, δηµοκρατικό.  
 
 
ΟΜΑ∆Α Β 
 
Στις επόµενες ερωτήσεις από Α6 µέχρι και Α10, να γράψετε στο τετράδιο σας τον 
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 
 
Β.1 Η θεωρία των αναγκών του Maslow θέτει την ανάγκη για απόκτηση κύρους στην 
ανάγκη για:  
 
 α) ασφάλεια 
 β) αναγνώριση 
 γ) κοινωνική θέση 
 δ) ολοκλήρωση 
 
 
Β.2 Σε ποια λειτουργία ανήκει η προσέλκυση, η επιλογή και η εγκατάσταση του 
προσωπικού µέσα στην επιχείρηση.  
 
 α) στον προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού 
 β) στις εργασιακές σχέσεις  



 γ) στην αξιολόγηση 
 δ) στις προσλήψεις 
 
Β.3 Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση δραστηριοποιείται πάνω στην: 
 
 α) αξιολόγηση και την επιλογή επενδύσεων 
 β) αξιολόγηση και την επιλογή πηγών και τρόπων χρηµατοδότησης  
 γ) διαχείριση οικονοµικών κινδύνων 
 δ) σε όλα τα παραπάνω 
 
 
Β.4 Ένας προϊστάµενος για να παρακινήσει τους εργαζόµενους για υψηλή απόδοση 
δίνει: 
 

α) οικονοµικά βραβεία πραγµατοποίησης στόχων 
β) αύξηση µισθού ανάλογα µε την επίδοση 
γ) µπόνους παραγωγικότητας 
δ) ενθάρρυνση των εργαζόµενων για συµµετοχή τους στην επιχείρηση µε  
ιδέες και προτάσεις καθώς και περισσότερη ελευθερία πρωτοβουλιών. 

 
 
Β.5 Οι ηγέτες επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν λιγότερο τη δύναµη: 
 
 α) της τιµωρίας 
 β) του ειδικού 
 γ) της αναφοράς 

δ) της ανταµοιβής 
 
 
ΟΜΑ∆Α Β 
 
Β.1 Αναπτύξτε αναλυτικά την θεωρία των προσδοκιών που αφορά την διαδικασία της 
παρακίνησης (Μονάδες 20) 
 
Β.2 Να περιγράψετε την λειτουργία της διεύθυνσης, η οποία είναι µια από τις βασικές 
λειτουργίες του management. (Μονάδες 15) 
 
Β.3 Να αναλύσετε τον κύκλο ζωής του προϊόντος.  
 
ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Ποιες είναι οι δυο κατηγορίες παραγόντων σύµφωνα µε τη θεωρία του Herzberg και 
τι δηµιουργούν στους εργαζόµενους;  
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


