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ΟΜΑ∆Α Α

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. µέχρι και Α.5., να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1. Ο Σωκράτης αναφέρει τη ∆ιοίκηση ως µια ξεχωριστή
επιδεξιότητα, η οποία διαφέρει από την τεχνική γνώση
και εµπειρία . 

Μονάδες 4

Α.2. Σύµφωνα µε τον R. Katz, η ικανότητα του διοικητικού
στελέχους να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τεχνικές,
µοντέλα, διαδικασίες και εργαλεία, ανήκει στις
διανοητικές του ικανότητες .

Μονάδες 4

Α.3. Η διαχείριση των διαθεσίµων κεφαλαίων µιας
επιχείρησης θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη
αποδοτικότητα των απασχολούµενων κεφαλαίων . 

Μονάδες 4

Α.4. Στα πλαίσια της οργάνωσης και διοίκησης
(management), η λειτουργία του ελέγχου είναι
ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού.

Μονάδες 4
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Α.5. Η αποτελεσµατικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η
επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της.

Μονάδες 4

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της .
Α.6. Η τοποθεσία εργοστασίου και η διάταξη χώρων είναι

µια ενέργεια  που ανήκει  

α. στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση .

β. στη διοίκηση παραγωγής .

γ. στη διοίκηση ανθρωπίνων  πόρων .

δ. στη διοίκηση πωλήσεων .
Μονάδες 5

Α.7. Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή
υπηρεσιών µιας επιχείρησης  ανήκει

α. στην παραγωγική  λειτουργία .

β. στην εµπορική  λειτουργία .

γ. στην οικονοµική λειτουργία .

δ. στη λειτουργία των προµηθειών .
Μονάδες 5

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω  πίνακα  δίνονται τρεις
δείκτες και στη Στήλη ΙΙ πέντε σχέσεις  (αριθµητής
προς παρονοµαστή) από τις οποίες οι τρεις εκφράζουν
σωστά τους αντίστοιχους  δείκτες της Στήλης  Ι .  Να
γράψετε στο τετράδιό  σας τα γράµµατα της Στήλης Ι
και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ
που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση .
(∆ύο στοιχεία της Στήλης  ΙΙ περισσεύουν).
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Στήλη Ι

∆είκτες

Στήλη ΙΙ

Σχέσεις 
(αριθµητής προς παρονοµαστή) 

Α.  Παραγωγικότητα

Β.  Παραγωγικότητα
εργασίας

Γ.  Οικονοµική
αποδοτικότητα

1. 
ήθηκανχρησιµοποι που µέσα παραγωγικά

προϊόντα) ή εςίυπηρεσ(άαγαθ νταέπαραχθ

2. 
παραγωγής ποσότητα

 νεργαζοµένω ςόαριθµ

3. 
 ζηµίαή κέρδος καθαρό
κεφάλαια νταέηθχρησιµοποι

4. 
νεργαζοµένω αριθµός

παραγωγής τηταόποσ

5. 
κεφάλαια ηθένταχρησιµοποι
 ζηµίαή κέρδος όκαθαρ

Μονάδες 9

Να απαντήσετε  στις ερωτήσεις  Α.9. και Α.10.
Α.9. Ποια στοιχεία  εντάσσονται  στο ειδικό (εσωτερικό)

περιβάλλον της επιχείρησης ;   
Μονάδες 5

Α.10. Ποιο βασικό στόχο έχει  και σε τι αποσκοπεί  ο
σχεδιασµός της παραγωγής ;

Μονάδες 6

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Από τις επιµέρους λειτουργίες της διοίκησης

ανθρωπίνων πόρων να περιγράψετε τη λειτουργία της
εκπαίδευσης-ανάπτυξης .

Μονάδες 15
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Β.2. Από τις «δευτερεύουσες» επιχειρησιακές λειτουργίες να
περιγράψετε αυτή των δηµοσίων σχέσεων .

Μονάδες 15

Β.3. Σε τι εστιάζονταν οι κατηγορίες που διατύπωσε το
κίνηµα ανθρωπίνων σχέσεων (Mayo και Roethlisberger)
εναντίον του Taylor και των οπαδών του; Τι
υποστήριξε αυτό το κίνηµα και ποια συµπεράσµατα
προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το
1920 σε µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις ;

Μονάδες 20

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
(για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις
και των δύο οµάδων.

4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή .
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη

διανοµή των φωτοαντιγράφων .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


