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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1  Τα λειτουργικά προγράµµατα δράσης περιλαµβάνονται στη λειτουργία του προγραµµατισµού του 
µάνατζµεντ.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.2  Ο Henri Fayol υποστήριξε ότι µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση 
της παραγωγικότητας, χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.3  Σε ένα κατάστηµα το στέλεχος πρώτης γραµµής σχεδιάζει το πρόγραµµα, οργανώνει τους πόρους και 
µοιράζει τις θέσεις εργασίας στο προσωπικό, διευθύνει (ενεργοποιεί) τη διαδικασία δίνοντας εντολές και οδηγίες 
και, τέλος, ελέγχει τα αποτελέσµατα.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.4  Η έννοια του µάνατζµεντ συνδέεται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης ή του οργανισµού.  
   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.5  Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.6 Μάνατζµεντ είναι η λειτουργία που επιτρέπει να επιτευχθούν αποτελέσµατα ή στόχοι µέσω άλλων 
ανθρώπων.                  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.2 Στις προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.3, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2.1 Η ενεργοποίηση όλων των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και του 
ίδιου του στελέχους της εντάσσεται στη λειτουργία : 
 α) του προγραµµατισµού 
 β) της οργάνωσης 
 γ) της διεύθυνσης 
 δ) του ελέγχου (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 
 

Α.2.2 Η ανάπτυξη γραφικών µεθόδων απεικόνισης σχεδίων µε στόχο καλύτερο διοικητικό έλεγχο οφείλεται στον: 
α) Mayo 
β) Fayol 
γ) Taylor 
δ) Gantt (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.2.3 Ο προγραµµατισµός, ως λειτουργία της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, δεν περιλαµβάνει : 
α) τη διαµόρφωση στρατηγικών και πολιτικών 
β) τα λειτουργικά προγράµµατα δράσης 
γ) την τµηµατοποίηση των λειτουργιών 
δ) τον καθορισµό στόχων (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 
 

Α.3 Με τι ασχολείται ο επιστηµονικός κλάδος της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων και ποια είναι τα επιµέρους 
επιστηµονικά πεδία του; (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 

 
ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
 

Β.1  Τι υποστήριζε η θεωρία που ονοµάστηκε «κίνηµα των ανθρωπίνων σχέσεων», πού εστιάζονταν οι κατηγορίες 
για το επιστηµονικό µάνατζµεντ και τι προέκυψε από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις το 1920;        (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.2  Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, να περιγράψετε τη λειτουργία της οργάνωσης  
      (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 18) 
 

Β.3  Να αναφέρετε τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής άσκησης των λειτουργιών του µάνατζµεντ σε µια επιχείρηση 
ή οργανισµό. (δε ζητούνται τα παραδείγµατα για τον διευθυντή µιας κλινικής και τον προϊστάµενο λογιστηρίου). 
      (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.4  Να αναπτύξετε τον προβληµατισµό σχετικά µε την εφαρµογή του µάνατζµεντ σε χώρες µε διαφορετικές 
πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές ιδιαιτερότητες.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 8) 


