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1.2 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

2.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

3.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

4.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ 

 

5.Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

6.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
1.ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση αποτελεί ένα….εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. 
 
2.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση αποτελεί ασφαλώς ….ή της επιχειρηµατικότητας. 
 
*3.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ή 
για την έννοια του «επιχειρείν»); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Πρακτικά η έννοια αυτή ...µπορεί να αποτύχει στο σκοπό του. 
 

2.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
*4.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ;(ή αλλιώς «τι είναι επιχείρηση;») 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση αποτελεί… του δανειζόµενου κ.τ.λ. 
 
*5.ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΠΟΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι σαφές ότι…..µε πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας. 
 

3.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
6.ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση αποτελεί….από ανθρώπους. Αυτό συνοπτικά….στο περιβάλλον της. 

 
4.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ 

 
*7.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΕΣΜΟ; ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση αποτελεί έναν θεµελιώδη θεσµό….. διοικητικά συµβούλια κ.τ.λ.). 
 

5.Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
8.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση πέρα…συµπεριφέρονται µε βάση αυτήν. 
 

6.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
*9.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ;(δηλαδή ποια είναι τα στοιχεία ή τα χαρακτηριστικά της ως 
σύστηµα;)ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όπως κάθε… .ανατροφοδότησης. Με βάση …. της διοίκησής τους. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ (ΣΕΛ. 25 - 29 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

 
1)Μια επιχείρηση µπορεί να παίξει το ρόλο του επενδυτή και του αποταµιευτή, όχι όµως και 
το ρόλο του καταναλωτή. Σ Λ 
 
2)Η απασχόληση και το εισόδηµα των περισσοτέρων ανθρώπων προέρχεται από τις 
επιχειρήσεις. Σ Λ 
 
3)Η επιχείρηση δεν ξεχωρίζει από µια κοινωνική οργάνωση. Σ Λ 
 
4)Ένα ανθοπωλείο δεν είναι επιχείρηση. Σ Λ 
 
5)Η έννοια της επιχειρηµατικότητας δεν εµπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου. Σ Λ 
 
6)Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση 
κοινωνικών αναγκών και πρέπει να «αισθάνεται» κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον 
της.  Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2001)  
 
7)Η οικογένεια είναι σηµαντικότερο στοιχείο από την επιχείρηση. Σ Λ 
 
8)Επιχειρηµατικότητα σηµαίνει ο άνευ σκοπού συνδυασµός των συντελεστών παραγωγής. Σ Λ 
 
9)Η επιχείρηση λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο τυπικών(και µόνο) κανόνων. Σ Λ 
 
10)Το δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι επιχείρηση. Σ Λ 
 
11)Η επιχείρηση αποτελεί µια οργάνωση που παράγει πλούτο. Σ Λ 
 
12) Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί εκφράζει έναν τρόπο συλλογικής 
δράσης. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2000)  
 
13)Η ύπαρξη της επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη µέσω 
του µηχανισµού αγοράς. Σ Λ 
 
14)Η επιχείρηση δεν είναι θεσµός. Σ Λ 
 
15)Στις οµάδες ενδιαφεροµένων µιας επιχείρησης ανήκουν οι προµηθευτές και οι πελάτες, 
δεν ανήκουν όµως οι εργαζόµενοι της επιχείρησης. Σ Λ 
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16)Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας. Σ Λ 
 
17)Είναι δυνατόν στα πλαίσια της επιχείρησης να δηµιουργηθούν σχέσεις αλληλεγγύης. Σ Λ 
 
18)Όλες οι παραγωγικές οµάδες είναι επιχειρήσεις. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003)  
 
19)Η επιχείρηση προσφέρει ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Σ Λ 
 
20)Η δοµή µιας κοινωνίας δεν συνδέεται άµεσα µε το θεσµό της επιχείρησης. Σ Λ 
 
21)Το δηµόσιο ερευνητικό ίδρυµα είναι επιχείρηση. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια)  
 
22) «Η ποσότητα εξασφαλίζει την επιτυχία» είναι δυνατόν να αποτελεί στοιχείο της 
κουλτούρας µιας επιχείρησης. Σ Λ 
  
23) «Η ποιότητα εξασφαλίζει την επιτυχία» είναι δυνατόν να αποτελεί στοιχείο της 
κουλτούρας µιας επιχείρησης, χωρίς απαραίτητα να αποτελεί στοιχείο της κουλτούρας µιας 
άλλης. Σ Λ 
24)Η κουλτούρα προσδιορίζει σηµαντικά τις ατοµικές συµπεριφορές µιας κοινωνικής 
οργάνωσης. Σ Λ 
 
25)Η επιχείρηση δίνει στο περιβάλλον τις εισροές. Σ Λ 
 
26)Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που 
διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της, και να διαθέτει θεσµική οργάνωση. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2004)  
 
27)Αν λάβουµε την επιχείρηση ως σύστηµα, το στοιχείο «άνθρωποι» ανήκει στις εκροές. Σ Λ 
 
28)Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι µιας αξίας 
ανταλλαγής µέσω του µηχανισµού αγοράς. Σ Λ 
 (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2004)  
 
 
29)Η επιχείρηση δεν είναι διακριτή από το περιβάλλον της. Σ Λ 
 
30)Οι «πληροφορίες» συγκαταλέγονται στις εισροές και στις εκροές της επιχείρησης. Σ Λ 
 
31)Η διοίκηση των επιχειρήσεων, µε βάση τη συστηµατική προσέγγιση, απαιτεί τη µελέτη 
του κάθε στοιχείου – µέρους της επιχείρησης, αλλά και τη µελέτη µεταξύ των στοιχείων. Σ Λ 
 
32)Η διοίκηση των επιχειρήσεων προσεγγίζεται διεπιστηµονικά. Σ Λ 
 
33)Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί στοιχείο των εισροών της επιχείρησης. Σ Λ 
 (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002/ Εσπερινά λύκεια)  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

34)Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»: 
α)σηµαίνει το συνδυασµό των συντελεστών παραγωγής µε σκοπό τη β)δηµιουργία υλικών 
αγαθών και υπηρεσιών 
γ)εµπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρµογής καινοτοµιών  
δ)εµπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου 
ε)εµπεριέχει όλα τα παραπάνω 
 
35)Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
α)παίζει τους ρόλους του επενδυτή, του καταναλωτή, του β)δανειζόµενου, του αποταµιευτή 
γ)αποτελεί µια οργάνωση που παράγει πλούτο 
δ)δεν συνδέεται µε πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας 
ε)το α και το β 
στ)το α, το β και το γ 
 
36) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 
α)εκφράζει έναν συλλογικό τρόπο δράσης και αναπτύσσονται σε αυτήν κοινωνικές σχέσεις  
β)είναι µια οργάνωση στην οποία υπάρχουν διαφορετικά συµφέροντα διαφορετικών οµάδων 
και λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων. 
γ)είναι µια οργάνωση στην οποία υπάρχουν σχέσεις εξουσίας και εκτός από προϊόντα ή 
υπηρεσίες προσφέρει απασχόληση και ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. 
δ)είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους κανόνες που διέπουν τη φύση και τη 
λειτουργία της. 
ε)το α, το γ και το δ 
στ)το α, το β και το γ 
 
37)Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ: 
α)την κουλτούρα της επιχείρησης 
β)τους θεσµούς της κοινωνίας 
γ)το πλαίσιο των ρυθµιστικών διατάξεων 
δ)τις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόµων της επιχείρησης  
 
38)«Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ», ΑΥΤΟ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
α)την επιχείρηση ως θεσµό 
β)την επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση 
γ)την επιχείρηση ως παραγωγική – οικονοµική οργάνωση 
δ)την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης 
39)Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ: 
α)λαµβάνει εισροές από το περιβάλλον 
β)επεξεργάζεται τις εισροές του περιβάλλοντος 
γ)δίνει εκροές στο περιβάλλον 
δ)είναι διακριτή στο περιβάλλον 
ε)το α και το γ 
στ)το α, το β, το γ και το δ 
ζ)το γ και το δ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 
40)Η έννοια της ………………: α)σηµαίνει το συνδυασµό των ……………….. µε σκοπό τη 
δηµιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών, β)εµπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και 
εφαρµογής ……………….. και γ)εµπεριέχει το στοιχείο του……………….. . 
 
41)Η επιχείρηση είναι µία ……………….. - ……………….. µονάδα, µε την έννοια ότι 
συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής, προκειµένου να παράγει 
……………….. ή ……………….. µε σκοπό να τα διαθέσει στους ……………….. µέσω του 
µηχανισµού της ……………….. . 
 
42)Όταν λέµε ότι η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο του ……………….. εννοούµε ότι η 
……………….. της ή µία επιχειρηµατική της δραστηριότητα συνδέεται µε πιθανότητα 
……………….. . 
 
43)Το γεγονός ότι η επιχείρηση αποτελεί µία ……………….. οργάνωση σηµαίνει ότι: 

• Εκφράζει έναν τρόπο ……………….. δράσης. 
• Αναπτύσσονται ……………….. σχέσεις. 
• Υπάρχουν διαφορετικά ……………….. διαφορετικών οµάδων. 
• Υπάρχουν σχέσεις ……………….. . 
• Λειτουργεί σύµφωνα µε ένα πλαίσιο ……………….. ή ……………….. κανόνων. 
• Εκτός των προϊόντων ή υπηρεσιών προσφέρει ……………….. και ικανοποίηση 

……………….. και έχει ευθύνη απέναντι στο ……………….. . 
 
44)Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατυπώνει επισήµως τους βασικούς κανόνες που 
διέπουν τη ……………….. και τη ……………….. της και να διαθέτει ……………….. 
οργάνωση. 
 
45) Η επιχείρηση ως ……………….. λαµβάνει τις ……………….. από το περιβάλλον, τις 
επεξεργάζεται – µετασχηµατίζει – µεταποιεί µέσω διαφόρων ……………….. και 
……………….., στη συνέχεια δίνει τις ……………….. στο περιβάλλον και τέλος 
προσαρµόζεται σε  αυτό µέσω του µηχανισµού  ……………….. - ……………….. . 

 
Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 25 - 29 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
46)Όταν λέµε ότι η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο  
του κινδύνου, εννοούµε ότι η λειτουργία της ή µια επιχειρηµατική  
δραστηριότητα συνδέεται µε πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας. Σ Λ 
 
47)Η επιχείρηση αποτελεί µια «κοινωνική κατασκευή», γιατί αποτελείται από ανθρώπους. Σ Λ 
 
48)Η επιχείρηση προσαρµόζεται αυτόµατα στο περιβάλλον χωρίς κανένα µηχανισµό. Σ Λ 
 
49)Η Γενική Συνέλευση ανήκει στη θεσµική οργάνωση της επιχείρησης. Σ Λ 
50)Η επιχείρηση διακρίνεται από τις υπόλοιπες παραγωγικές µονάδες  
που δεν είναι επιχειρήσεις, γιατί: 
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α) η ύπαρξη της εξαρτάται από την ικανότητα της να αποκτά έσοδα και κέρδη µέσω του 
µηχανισµού αγοράς 
β) η λειτουργία της συνδέεται µε πιθανότητα κέρδους ή ζηµίας 
γ) σε αυτήν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας 
δ) το α και το β 
ε) το α, το β και το γ 
 
51)Η επιχείρηση διαθέτει θεσµική οργάνωση σηµαίνει ότι: 
α) ο «θάνατός» της προσδιορίζεται από το Σύνταγµα και από τους νόµους  
β) η ίδρυση και η λειτουργία της προσδιορίζονται από το Σύνταγµα και από τους νόµους  
 γ) είναι υποχρεωµένη να διαθέτει Γενική Συνέλευση και Διοικητικά Συµβούλια 
δ) το α και το β 
ε) το α, το β και το γ 
 
52)Η επιχείρηση προκειµένου να ……………….., είναι δυνατόν να παίζει τους ρόλους του 
……………….., του ……………….., του ……………….. κ.λ.π. 
 
53)Η ……………….. αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία µιας κοινωνικής 
οργάνωσης, γιατί προσδιορίζει τον τρόπο που ……………….. και λειτουργεί, καθώς και τις 
……………….., τις ατοµικές και οµαδικές ……………….. . 
 

 
 

1.3 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 
α. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 β. ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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10.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ(κύριες ή βασικές) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όπως κάθε οργανισµός… .και η οικονοµική λειτουργία. 
 
*11.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Εκτός όµως ….υψηλού επιπέδου. 
 
12.ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Βλέπουµε… .έρευνας και ανάπτυξης. 
 
13.ΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η εξάρτηση….. παραγωγικής λειτουργίας. 
 
*14.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΟΡΑΤΗ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; 
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τέλος, ο αρµονικός… παράγοντα (σελ.40). 
 
*15.ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Δείχνει την αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάµεσα στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης 
αλλά και ανάµεσα στις βασικές µε τις δευτερεύουσες λειτουργίες της. 
 
*16.ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι η πιο… νοσοκοµείου. 
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*17.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Περιλαµβάνει… και των πωλήσεων. 
 
*18.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η λειτουργία µιας επιχείρησης…. των αποτελεσµάτων της. 
 

*19.ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αφορά τις ενέργειες που ….ή ενός οργανισµού. 
 
*20.ΑΠΟ ΤΙΣ «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η λειτουργία αυτή …. το κράτος. 
 
21.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η δράση του ανθρώπου,…. λειτουργία της πληροφόρησης. 
 
*22.ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός …. ή οργανισµού. 
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  1.4 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

 
Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
2.Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
23.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ; ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα …. του αντικειµενικού σκοπού της. 

 
24.ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με την παραγωγή …. συµπεριφορά της. 
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25.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι παράγοντες …. ως «σύστηµα περιβάλλον». 
 
26.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι οικονοµικοί παράγοντες …. δράσης της επιχείρησης. 
 
*27.ΠΩΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι επιχειρηµατίες, οι προµηθευτές, …. στους νόµους. 

 
*28.ΠΟΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  Το περιβάλλον …..«δηµιουργική καταστροφή».   
 

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

29.ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με τον όρο… της επιχείρησης. 
 
*30.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο γενικό … ή άλλες αιτίες προκαλούν. 
 
*31.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο ειδικό εσωτερικό … την επηρεάζει. 
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2.Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

*32. ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αν εκτιµάται σωστά η σηµασία …. του περιβάλλοντος. 

   

1.5 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ- 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 
3.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ - 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ) 
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*33.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; ΣΕ ΠΟΙΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κάθε επιχείρηση ….  λειτουργικούς. 
 

 
*34. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Θεσµικοί … των ανθρώπων. 
 
*35. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ;ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι λειτουργικοί …. του περιβάλλοντος.  
 
36.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι καθηγητές … ο µοναδικός. 

 
2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ- 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

*36.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι στόχοι της επιχείρησης …. της γης, κτλ. 
 

 
*37.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ασφαλώς η αποδοτικότητα …. υφάσµατος. 
 
!  
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*38.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ; ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ; 
ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Παραγωγικότητα είναι …τεχνολογικών αλλαγών. 
 
*39.ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αύξηση της παραγωγικότητας … συλλογική διαδικασία. 
 
40.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιχείρηση  όµως υπάρχει … θυσίες (κόστος). 
 
*41.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οικονοµική αποδοτικότητα είναι η σχέση …. ποσότητες. 
 
42.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ, Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή Η 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η έννοια της αποτελεσµατικότητας …. τους στόχους της. 
 

3.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
*43.ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ; ΤΙ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Μια επιχείρηση …ανταγωνιστές της. Εδώ γίνεται … ανταγωνιστικά. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ) 
 
 

1.Μια επιχείρηση στη διάρκεια του έτους 2000 παρήγαγε 50.000 µονάδες 
προϊόντος απασχολώντας 200 εργάτες, ενώ κατά το έτος 2003 παρήγαγε 60.000 
µονάδες προϊόντος απασχολώντας 250 εργάτες. Βάσει των στοιχείων, ποιο από τα 
τρία µεγέθη: αποτελεσµατικότητα, παραγωγικότητα της εργασίας και 
οικονοµική αποδοτικότητα µπορούµε να υπολογίσουµε; Ποιες είναι οι τιµές του 
µεγέθους και στα δύο έτη και ποια η ερµηνεία τους; 
 
ΛΥΣΗ 
Μπορούµε να υπολογίσουµε µόνο την παραγωγικότητα της εργασίας, επειδή σαν δεδοµένα 
έχουµε παραχθέντες µονάδες προϊόντος και ως παραγωγικά µέσα µόνο τους εργάτες. Έτσι ο 
ζητούµενος τύπος είναι: 
 
 

Παραγωγικότητα της εργασίας = 
αςεργαστηταοσ

αγαθαντααραχθ
ίό

έ
Π
Π  

  
 
 
Για το έτος 2000 έχουµε: 

Παραγωγικότητα εργασίας =
50.000
200

=250 µονάδες προϊόντος ανά εργάτη. 

 
Για το έτος 2003 έχουµε: 

Παραγωγικότητα εργασίας =
60.000
250

=240 µονάδες προϊόντος ανά εργάτη. 

 
Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας το έτος 2000 ήταν µεγαλύτερη από αυτήν 
του έτους 2003 κατά 10 µονάδες(250-240=10), δηλαδή κατά µέσο όρο ο κάθε εργάτης 
παρήγαγε 250 µονάδες προϊόντος το 2000, ενώ το έτος 2003 κατά µέσο όρο ο κάθε εργάτης 
παρήγαγε 240 µονάδες προϊόντος. Σαν ποσοστό η παραγωγικότητα το 2003 µειώθηκε από το 

2000 κατά 4% (
240 250 100
250
− × = 4%). 

 
2.Μια επιχείρηση το 1999 παρήγαγε 90.000 µονάδες ενός προϊόντος, ενώ, 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, είχε θέσει ως στόχο να παράγει 100.000 
µονάδες προϊόντος. Βάσει των στοιχείων, ποιο από τα τρία µεγέθη 
αποτελεσµατικότητα, παραγωγικότητα της εργασίας και οικονοµική 
αποδοτικότητα µπορούµε να υπολογίσουµε; Ποιά είναι η τιµή του µεγέθους και 
τι σηµαίνει; 
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ΛΥΣΗ 
Μπορούµε να υπολογίσουµε µόνο την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης, επειδή σαν 
δεδοµένο έχουµε τον προγραµµατισµό και στόχο της επιχείρησης να παράγει ένα 
συγκεκριµένο αριθµό µονάδων προϊόντος. Έτσι ο ζητούµενος τύπος είναι: 
 
 

Αποτελεσµατικότητα = 
χθηκανεπιδιπουδεςον
χθησανπαρπουδεςον
ώά
ήά

Μ
Μ = 90.000

100.000
=0,9 ή 90% 

 
Δηλαδή η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους της κατά 90%. 
 
3.Μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 2003, χρησιµοποιώντας κεφάλαια ύψους 
100.000 ευρώ, παρήγαγε 40.000 µονάδες ενός προϊόντος, το οποίο της κόστισε 2 
ευρώ ανά µονάδα και το πούλησε 2,4 ευρώ ανά µονάδα. Βάσει των στοιχείων, 
ποιο από τα τρία µεγέθη :αποτελεσµατικότητα, παραγωγικότητα της εργασίας 
και οικονοµική αποδοτικότητα µπορούµε να υπολογίσουµε; Ποιά είναι η τιµή 
του µεγέθους και τι σηµαίνει; 
 
ΛΥΣΗ 
Μπορούµε να υπολογίσουµε µόνο την οικονοµική αποδοτικότητα, επειδή ως δεδοµένα 
έχουµε τα χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια για την παραγωγή µονάδων ενός προϊόντος και τις 
τιµές κόστους και πώλησης αυτού από την επιχείρηση, κάτι που θα µας επιτρέψει να 
υπολογίσουµε το κέρδος ή την ζηµία της. Έτσι ο ζητούµενος τύπος είναι: 
 

Οικονοµική αποδοτικότητα =
λαιακεφνταηθχρησιµοποι
αζηµρδοςκαθαρ

άέ
ίήέόΚ  

 
Το κέρδος ανά µονάδα προϊόντος είναι ίσο µε: 2,4 – 2 = 0,4 ευρώ. 
Το συνολικό κέρδος είναι ίσο µε: 0,4 ×  40.000 = 16.000 ευρώ. 
 

Εποµένως η οικονοµική αποδοτικότητα είναι ίση µε: 16.000
100.000

 = 0,16 ή 16%. Αυτό 

σηµαίνει ότι η απόδοση των χρησιµοποιηθέντων κεφαλαίων είναι ίση µε 16%. 
 
4.Μια επιχείρηση χρησιµοποιώντας κεφάλαια ύψους 100.000 ευρώ και 
απασχολώντας 50 εργάτες παρήγαγε κατά τη διάρκεια ενός έτους 5.000 µονάδες 
ενός προϊόντος, το οποίο της απέφερε κέρδη ύψους 10.000 ευρώ. Αν γνωρίζουµε 
ότι ο αρχικός στόχος της επιχείρησης ήταν η παραγωγή 6.000 µονάδων του ίδιου 
προϊόντος, ζητείται η παραγωγικότητα της εργασίας, η οικονοµική 
αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 
 
ΛΥΣΗ 

Οικονοµική αποδοτικότητα =
λαιακεφνταηθχρησιµοποι
αζηµρδοςκαθαρ

άέ
ίήέόΚ  = 10.000

100.000
 = 0,1  

 
ή 10% απόδοση των χρησιµοποιηθέντων κεφαλαίων. 
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Παραγωγικότητα της εργασίας = 
αςεργαστηταοσ

αγαθαντααραχθ
ίό

έ
Π
Π  = 5.000

50
 = 100  

 

µονάδες προϊόντος παρήγαγε κατά µέσο όρο ο κάθε εργάτης. 

  

Αποτελεσµατικότητα = 
χθηκανεπιδιπουδεςον
χθησανπαρπουδεςον
ώά
ήά

Μ
Μ

 = 
5.000
6.000

 = 0,8 ή 80%  

Κατά 80% επιτυχία στόχων της επιχείρησης. 

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 30 - 43 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

54.Αφετηρία όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι η παραγωγική λειτουργία. Σ Λ 
 
55.Οι «δηµόσιες σχέσεις» είναι µια δευτερεύουσα επιχειρησιακή λειτουργία. Σ Λ 
 
56.Η πιο βασική λειτουργία της οικονοµικής µονάδας είναι η παραγωγική λειτουργία. Σ Λ 
 
57.Σε µια µικρή βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση µπορεί να µην κριθεί απαραίτητο να 
αναπτυχθεί η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης. Σ Λ 
 
58.Οι λειτουργίες µιας επιχείρησης είναι η παραγωγική, η εµπορική και η οικονοµική. Σ Λ 
 
59.Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την 
καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια)  
 
60.Η οικονοµική λειτουργία αποτελεί το συνδετικό και καθοδηγητικό ιστό όλων των 
λειτουργιών. Σ Λ 
 
61.Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µέσω της παραγωγικής λειτουργίας της Δ.Ε.Η. Σ Λ 
 
62.Όλες οι λειτουργίες αναπτύσσονται στο ίδιο επίπεδο για κάθε επιχείρηση. Σ Λ 
 
63.Η παραγωγική λειτουργία αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται 
άµεσα µε την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Σ Λ 
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64.Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην εµπορική λειτουργία. Σ Λ 
 
65.Η λειτουργία των προµηθειών είναι µια πρωτεύουσα επιχειρησιακή λειτουργία. Σ Λ 
 
66.Η εκπαίδευση των µαθητών παράγεται µέσω της εµπορικής λειτουργίας του σχολείου. Σ Λ 
 
67.Η εµπορική λειτουργία περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου η 
επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, ώστε να αγοράζονται 
από τους προµηθευτές. Σ Λ 
 
68.Η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών ανήκει στη λειτουργία των 
προµηθειών. Σ Λ 
 
69.Η εµπορική λειτουργία εκφράζεται κυρίως µε τις έννοιες του marketing και των 
πωλήσεων. Σ Λ 
 
70.Η οικονοµικότερη προµήθεια πρώτων υλών ανήκει στην παραγωγική λειτουργία. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 
71.Όλες οι διαχειριστικές και λογιστικές διαδικασίες που βοηθούν στην έγκαιρη 
διεκπεραίωση και την καταγραφή των συναλλαγών µιας επιχείρησης ανήκουν στην 
οικονοµική λειτουργία. Σ Λ 
 
72.Οι αγορές και οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών έχουν ως συνέπεια τη δηµιουργία 
οικονοµικών συναλλαγών. Σ Λ 
73.Η αντιµετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης επιτυγχάνεται από την 
εµπορική λειτουργία. Σ Λ 
 
74.Η αντιµετώπιση των νοµικών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης επιτυγχάνεται από την 
οικονοµική λειτουργία. Σ Λ 
 
75.Στις µικρές επιχειρήσεις, η λειτουργία των προµηθειών υποστηρίζεται από δηµοτικούς ή 
ιδιωτικούς οργανισµούς. Σ Λ 
 
76.Η οικονοµικότερη προµήθεια κάθε υλικού στοιχείου µιας επιχείρησης ανήκει στην 
οικονοµική λειτουργία. Σ Λ 
 
77.Η εξεύρεση του απαιτούµενου κεφαλαίου για την ίδρυση µιας οικονοµικής µονάδας είναι 
ενέργεια της οικονοµικής λειτουργίας. Σ Λ 
 
78.Η παραγωγική λειτουργία αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να 
εξασφαλίζονται τα απαραίτητα προϊόντα ή υπηρεσίες που η επιχείρηση έχει ανάγκη για τη 
λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της. Σ Λ 
 
79.Η αποθήκευση των πρώτων υλών αφορά την εµπορική λειτουργία. Σ Λ 
 
80.Η έρευνα των τιµών των µηχανηµάτων µιας επιχείρησης αφορά τη λειτουργία 
προµηθειών.  Σ Λ 
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81.Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών ανήκει στην εµπορική λειτουργία. Σ Λ 
 
82.Οι ενέργειες που γίνονται για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου συσκευασίας του προϊόντος 
που παράγει η επιχείρηση ανήκουν στη λειτουργία των δηµοσίων σχέσεων. Σ Λ 
 
83.Η ανεύρεση νέων τρόπων παραγωγής και βελτίωσης των υπαρχόντων µε αξιοποίηση της 
σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί αντικείµενο της παραγωγικής λειτουργίας. Σ Λ 
 
84.Στη λειτουργία της πληροφόρησης ανήκουν µόνο οι ενέργειες της απόκτησης, 
επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων(για την επιχείρηση) πληροφοριών. Σ Λ 
 
85.Οι φιλανθρωπικές ενέργειες µιας επιχείρησης σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοσίων 
σχέσεων. Σ Λ 
 
86.Μόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη προβολής µιας καλής εικόνας προς άλλες 
επιχειρήσεις, οργανισµούς, άτοµα ή οµάδες. Σ Λ 
 
87.Οι χορηγίες επιστηµονικών δραστηριοτήτων αποτελούν ενέργεια της λειτουργίας των 
δηµοσίων σχέσεων µιας επιχείρησης. Σ Λ 
 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 
 

88.Μόνο οι µεγάλες επιχειρήσεις δέχονται πόρους από το ευρύτερο περιβάλλον και τους 
µετατρέπουν σε αγαθά. Σ Λ 
 
89.Οι παράγοντες του περιβάλλοντος της επιχείρησης επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας της 
χωριστά ο καθένας, χωρίς δηλαδή να αλληλεξαρτώνται. Σ Λ 
 
90.Το κράτος επιζητά ασφάλεια των κεφαλαίων του και υψηλά κέρδη. Σ Λ 
 
91.Από όλους τους παράγοντες του περιβάλλοντος µιας επιχείρησης οι βασικότεροι είναι οι 
οικονοµικοί. Σ Λ 
 
92.Μια επιχείρηση θεωρείται υποσύστηµα του οικονοµικού συστήµατος. Σ Λ 
 
93.Οι πελάτες επιζητούν καλή συνεργασία, φερέγγυες και διαρκείς συναλλαγές. Σ Λ 
 
94.Όσες επιχειρήσεις παρακολουθούν τις εξελίξεις του περιβάλλοντος µεγεθύνονται, 
ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής και καταφέρνουν να επιβιώσουν. Σ Λ 
95.Το περιβάλλον συνεχώς εξελίσσεται ως προς ορισµένα στοιχεία, όπως η τεχνολογία, η 
νοµοθεσία και οι καταναλωτικές συνήθειες. Σ Λ 
 
96.Το φαινόµενο της «δηµιουργικής καταστροφής» οφείλεται στην οικολογική καταστροφή. Σ Λ 
 
97.Στο ειδικό περιβάλλον ανήκουν και οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Σ Λ 
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98.Το γενικό περιβάλλον λέγεται αλλιώς και εσωτερικό. Σ Λ 
 
99.Στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ανήκουν οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών. Σ Λ 
 
100.Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης και η συνδικαλιστική τους ένωση ανήκουν στο γενικό 
περιβάλλον µιας επιχείρησης. Σ Λ 
 
101.Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος ανήκει στο πολιτισµικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. Σ Λ 
 
102.Με τον όρο «στοιχεία του περιβάλλοντος» εννοούµε τους παράγοντες που αποτελούν 
συνθετικά στοιχεία του γενικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  Σ Λ 
 
103.Στο οικολογικό περιβάλλον ανήκουν οι αρνητικές επιπτώσεις από τις βλάβες που η ίδια η 
επιχείρηση ή οι άλλες επιχειρήσεις προκαλούν. Σ Λ 
 
104.Τα εθνολογικά και λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας ανήκουν στο πολιτικό 
περιβάλλον. Σ Λ 
 
105.Οι καταναλωτές και οι πελάτες εντάσσονται στο γενικό(εξωτερικό) περιβάλλον της 
επιχείρησης. Σ Λ  
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2004) 
 
106.Το φορολογικό σύστηµα είναι στοιχείο του οικονοµικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Σ Λ 
107.Οι προµηθευτές και οι πελάτες ανήκουν στο εσωτερικό(ειδικό) περιβάλλον της 
επιχείρησης. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2004) 
 
108.Η επιχείρηση είναι κοινωνικός θεσµός, αλλά όχι τόσο σηµαντικός όσο το σχολείο. Σ Λ 
 
109.Ο «Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής» είναι ένας κώδικας εθιµικών κανόνων. Σ Λ 
 
110.Η επιχείρηση έχει ευθύνη να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες. Σ Λ 
 
111.Η συµβολή στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας είναι µια από τις ευθύνες της 
επιχείρησης. Σ Λ 
 
112.Όταν λέµε ότι η επιχείρηση έχει ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, εννοούµε ότι η 
λειτουργία της και οι αποφάσεις της δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε το συµφέρον των 
µελών του. Σ Λ 
 
113.Οι γενικοί στόχοι µιας επιχείρησης προσδιορίζονται από επιµέρους στόχους, συµφέροντα 
και αξίες των οµάδων που λειτουργούν µέσα σε αυτή, αλλά και των οµάδων που λειτουργούν 
στο περιβάλλον της και επιδρούν σε αυτή. Σ Λ 
 
114.Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που 
αυτή επιδιώκει να πετύχει. Σ Λ 
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115.Οι θεσµικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που αυτή 
επιδιώκει να πετύχει. Σ Λ 
 
116.Η ανάπτυξη νέων διοικητικών συστηµάτων ανήκει στους θεσµικούς στόχους της 
επιχείρησης. Σ Λ 
 
117.Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2000) 
 
118.Η ικανοποίηση των εργαζοµένων ανήκει στους λειτουργικούς στόχους της επιχείρησης. Σ Λ 
 
119.Ο θεσµικός στόχος ενός νοσοκοµείου είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στους 
κατοίκους µιας περιοχής. Σ Λ 
 
120.Οι στόχοι µιας επιχείρησης διακρίνονται σε θεσµικούς και λειτουργικούς. Σ Λ 
 
121.Οι θεσµικοί στόχοι µιας επιχείρησης είναι συγκεκριµένοι. Σ Λ 
 
122.Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η επιχείρηση διατυπώνει στο 
καταστατικό της. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 
123.Μακροπρόθεσµα, ο σπουδαιότερος και µοναδικός στόχος µιας κερδοσκοπικής 
επιχείρησης είναι η αποδοτικότητα των κεφαλαίων. Σ Λ 
 
124.Η ιεράρχηση των στόχων δεν διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση. Σ Λ 
 
125.Σύµφωνα µε τους R.Cyert και S.March, στόχους έχουν µόνο τα άτοµα ή οι 
οµάδες ατόµων και όχι οι επιχειρήσεις. Σ Λ 
 
126.Σε µια επιχείρηση είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι στόχοι, που συχνά 
µπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόµενοι. Σ Λ 
 
127.Αλληλοσυγκρουόµενοι στόχοι µπορεί να υπάρχουν µεταξύ των διαφορετικών 
τµηµάτων της επιχείρησης. Σ Λ 
 
128.Σε µια επιχείρηση διαµορφώνεται µια ιεραρχία στόχων, ανάλογα µε το 
συσχετισµό δύναµης των οµάδων που ασκούν επίδραση σε αυτή. Σ Λ 
 
129.Τα ισχυρά κίνητρα προς τους εργαζοµένους µιας επιχείρησης είναι ένας από τους 
τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Σ Λ 
130.Για τους εργαζόµενους, ένα από τα κριτήρια µέτρησης της αποτελεσµατικότητας 
µιας επιχείρησης είναι η ποιότητα των προϊόντων. Σ Λ 
 
131.Αποδοτικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους 
της.  Σ Λ 
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132.Η παραγωγικότητα παρουσιάζει το λόγο των παραγωγικών µέσων προς τα 
παραχθέντα αγαθά. Σ Λ 
 
133.Η παραγωγικότητα µετράει ποσότητες, ενώ η αποδοτικότητα µετράει αξίες ή 
χρηµατικά µεγέθη. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 
134.Το κλίµα σιγουριάς ενός εργαζόµενου για την εργασία του αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο εργασίας. Σ Λ 
 
135.Η καλύτερη οργάνωση της εργασίας δεν αποτελεί τρόπο αύξησης της 
παραγωγικότητας εργασίας. Σ Λ 
 
136. Για τους µετόχους, κριτήριο µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της 
επιχείρησης είναι η οικονοµική αποδοτικότητα των κεφαλαίων. Σ Λ 
 
137. Η αποτελεσµατικότητα είναι ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους 
στόχους της. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια) 
 
138.Μια επιχείρηση µπορεί να έχει υψηλή παραγωγικότητα και χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα. Σ Λ 
 
139.Η έννοια της αποτελεσµατικότητας εµπεριέχει την έννοια της παραγωγικότητας. Σ Λ 
 
140.Παραγωγικότητα είναι η σχέση του οικονοµικού αποτελέσµατος προς το 
χρησιµοποιηθέν κεφάλαιο. Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 
141.Για το κράτος, κριτήριο µέτρησης της αποτελεσµατικότητας µιας επιχείρησης 
είναι ο σεβασµός στους νόµους. Σ Λ 
 
142.Η αποτελεσµατικότητα µετριέται σε δείκτες που έχουν ως αριθµητή το 
πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα(εκροή) και ως παρονοµαστή τα κόστη ή τις θυσίες που 
έγιναν για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος(εισροές). Σ Λ 
 
143.Μια επιχείρηση είναι αποτελεσµατική όταν επιτυγχάνει τους στόχους της. Σ Λ 
 
144.Η παραγωγικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη, ενώ η αποδοτικότητα µετρά 
ποσότητες. Σ Λ 
 (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002/ Εσπερινά λύκεια) 
 
145.Η έννοια της ανταγωνιστικότητας εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να 
προσφέρει καλύτερη τιµή από τους ανταγωνιστές της, όχι όµως και καλύτερη 
ποιότητα. Σ Λ 
 
146. Η έννοια της παραγωγικότητας εκφράζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιµή από τους ανταγωνιστές της. Σ Λ 
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147.Μια επιχείρηση θεωρείται ανταγωνιστική όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες  της 
προτιµώνται από τους καταναλωτές έναντι των άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σ Λ 
 
148.Υψηλή παραγωγικότητα σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει περιθώριο να δαπανήσει 
χρήµατα για την ποιότητα και τη διαφήµιση. Σ Λ 
 
149.Η υψηλή παραγωγικότητα για µια επιχείρηση έχει ως αποτέλεσµα να προσφέρει 
αγαθά ή υπηρεσίες σε υψηλότερες τιµές. Σ Λ  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
150.ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
α)η παραγωγική, η εµπορική και οι «προµήθειες». 
β)η εµπορική, η οικονοµική, και οι «δηµόσιες σχέσεις». 
γ)η παραγωγική, η εµπορική και η οικονοµική. 
δ)η παραγωγική, η οικονοµική και οι «προµήθειες». 
 
151.ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 
α)στην παραγωγή αγαθών. 
β)στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. 
γ)στον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών. 
δ)το β και το γ 
 
152.ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 
α)πρέπει να αναπτύσσονται όλες. 
β)µπορεί να µην αναπτύσσονται όλες. 
γ)πρέπει να αναπτύσσονται όλες στο ίδιο επίπεδο. 
δ)µπορεί να µην αναπτύσσονται όλες στο ίδιο επίπεδο. 
ε)το β και το δ. 
στ)το α και το γ. 
 
153.ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 
α)µπορεί να µην είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της λειτουργίας «έρευνα και 
ανάπτυξη».  
β)είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της λειτουργίας «έρευνα και ανάπτυξη». 
γ)µπορεί να µην είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της λειτουργίας των δηµοσίων 
σχέσεων. 
δ)είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων. 
ε)το α και το γ. 
στ)το β και το δ. 
 
154.Η ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΙΝΑΙ: 
α)η εµπορική. 
β)η παραγωγική. 
γ)η οικονοµική. 
δ)η λειτουργία των προµηθειών. 
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155.ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ: 
α)η έρευνα αναγκών των καταναλωτών. 
β)η οικονοµικότερη προµήθεια µηχανηµάτων. 
γ)η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών. 
δ)η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονοµικής µονάδας. 
 
156.Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
α)της παραγωγικής λειτουργίας. 
β)της εµπορικής λειτουργίας. 
γ)της οικονοµικής λειτουργίας. 
δ)της λειτουργίας των προµηθειών.                                            
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003) 
 
157.Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α)της παραγωγικής λειτουργίας. 
β)της εµπορικής λειτουργίας. 
γ)της οικονοµικής λειτουργίας. 
δ)της λειτουργίας των προµηθειών. 
 
158.Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ: 
α)στη λειτουργία των δηµοσίων σχέσεων. 
β)στην εµπορική λειτουργία. 
γ)στην οικονοµική λειτουργία. 
δ)στη λειτουργία της πληροφόρησης. 
 
159.Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ……………….. ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 
α)της παραγωγής. 
β)της έρευνας και ανάπτυξης. 
γ)των πληροφοριών. 
δ)των προµηθειών. 
 
160.Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
α)της παραγωγικής λειτουργίας. 
β)της εµπορικής λειτουργίας. 
γ)της λειτουργίας της έρευνας και ανάπτυξης. 
δ)της λειτουργίας των προµηθειών. 
 
161.Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
α)της παραγωγικής λειτουργίας. 
β)της εµπορικής λειτουργίας. 
γ)της οικονοµικής λειτουργίας. 
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δ)της λειτουργίας των προµηθειών 
 
162.ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η 
ΕΝΝΟΙΑ: 
α)χορηγίες πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
β)βελτίωση της συσκευασίας. 
γ)παρακολούθηση των αποθεµάτων της παραγωγής. 
δ)έρευνα αναγκών των καταναλωτών. 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2001) 

 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

 
163.Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ: 
α)µε την ικανοποίηση των αναγκών. 
β)µε την παραγωγή και διανοµή των αγαθών. 
γ)µε την παραγωγή των αγαθών. 
δ)µε την διανοµή των αγαθών. 
 
164.ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ: 
α)οι πολιτισµικοί παράγοντες. 
β)οι κοινωνικοί παράγοντες. 
γ)οι νοµικοί παράγοντες. 
δ)οι οικονοµικοί παράγοντες. 
 
165.ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
α)επιζητούν ποιότητα, καλές τιµές και εξυπηρέτηση. 
β)επιζητούν φερέγγυες και διαρκείς συναλλαγές. 
γ)επιζητούν ασφάλεια των κεφαλαίων τους. 
δ)το β και το γ. 
 
166.ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ/ΟΥΝ: 
α)οι επιχειρηµατίες. 
β)οι χρηµατοδότες. 
γ)οι προµηθευτές. 
δ)το κράτος. 
 
167.ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ: 
α)την νοµοθεσία. 
β)την τεχνολογία. 
γ)τις καταναλωτικές συνήθειες. 
δ)όλα τα παραπάνω. 
 
168.ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ: 
α)το οικονοµικό, το νοµικό και το κοινωνικό περιβάλλον. 
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β)το οικονοµικό, το νοµικό και το εσωτερικό περιβάλλον. 
γ)το τεχνολογικό, το πολιτισµικό, το πολιτικό και το οικολογικό περιβάλλον. 
δ)το β και το γ. 
ε)το α και το γ. 
 
169.ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΗΚΕΙ: 
α)στο πολιτισµικό περιβάλλον. 
β)στο νοµικό περιβάλλον. 
γ)στο πολιτικό περιβάλλον. 
δ)στο κοινωνικό περιβάλλον. 
 
170.ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
α)του πολιτισµικού περιβάλλοντος. 
β)του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
γ)του οικονοµικού περιβάλλοντος. 
δ)του πολιτικού περιβάλλοντος. 
 
171.ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΗΚΟΥΝ: 
α)στο γενικό(εσωτερικό) περιβάλλον. 
β)στο ειδικό(εξωτερικό) περιβάλλον. 
γ)στο ειδικό(εσωτερικό) περιβάλλον. 
δ)στο γενικό(εξωτερικό) περιβάλλον. 
 
172.ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: 
α)του γενικού(εσωτερικού) περιβάλλοντος. 
β)του ειδικού(εξωτερικού) περιβάλλοντος. 
γ)του ειδικού(εσωτερικού)  περιβάλλοντος. 
δ)του γενικού(εξωτερικού) περιβάλλοντος. 
 
173.Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: 
α)του γενικού(εσωτερικού) περιβάλλοντος. 
β)του ειδικού(εξωτερικού) περιβάλλοντος. 
γ)του ειδικού(εσωτερικού)  περιβάλλοντος. 
δ)του γενικού(εξωτερικού) περιβάλλοντος. 
 
174.ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ: 
α)οι προµηθευτές της. 
β)οι οικολογικές της οργανώσεις. 
γ)η εισοδηµατική και νοµισµατική πολιτική. 
δ)τα ερευνητικά ιδρύµατα. 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2000) 
 
 
175.Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ: 
α)Κώδικας Επιχειρησιακής Ηθικής. 
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β)Κώδικας Κοινωνικής  Ηθικής. 
γ)Ηθικός Κώδικας. 
δ)Κοινωνικός Κώδικας. 
 
176.ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΝΑΙ: 
α)η δηµιουργία κερδών. 
β)η συµβολή της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. 
γ)η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών. 
δ)η ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. 
ε)το β και το γ. 
στ)το β, το γ και το δ. 
 

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

177.ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: 
α)θεσµικούς και παραγωγικούς. 
β)θεσµικούς και λειτουργικούς. 
γ)λειτουργικούς και παραγωγικούς. 
δ)θεσµικούς και εµπορικούς. 
 
178.ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ: 
α)θεσµικούς στόχους. 
β)λειτουργικούς στόχους. 
γ)κοινωνικούς στόχους. 
δ)εµπορικούς στόχους. 
 
179.ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ: 
α)θεσµικούς στόχους. 
β)λειτουργικούς στόχους. 
γ)κοινωνικούς στόχους. 
δ)εµπορικούς στόχους. 
 
180.Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: 
α)θεσµικούς στόχους. 
β)λειτουργικούς στόχους. 
γ)κοινωνικούς στόχους. 
δ)εµπορικούς στόχους. 
 
181.ΟΙ R. CYERT ΚΑΙ S. MARCH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΟΤΙ: 
α)στόχους έχουν µόνο τα άτοµα. 
β)στόχους έχουν µόνο οι οµάδες. 
γ)στόχους έχουν µόνο τα άτοµα και οι οµάδες. 
δ)στόχους έχουν µόνο τα άτοµα και οι οµάδες και όχι οι επιχειρήσεις. 
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ε)στόχους έχουν τα άτοµα, οι οµάδες και οι επιχειρήσεις. 
 
182.Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ: 
α)την παραγωγικότητα. 
β)την οικονοµική παραγωγικότητα. 
γ)την αποδοτικότητα. 
δ)την οικονοµική αποδοτικότητα. 
 
183.Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ: 
 

α)
λαιακεφνταηθχρησιµοποι

αγαθνταπαραχθ
άέ
άέ

  

β)
νωνεργαζοµςαριθµ

ςπαραγωγτηταποσ
έό
ήό

 

 
 

γ)
νωνεργαζοµςαριθµ

ρδοςκκαθαρ
έό

έό
 

 
 

δ)
λαιακεφνταηθχρησιµοποι

ρδοςκκαθαρ
άέ

έό
 

 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια) 
 
184.Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ: 
α)την αποδοτικότητα. 
β)την αποτελεσµατικότητα. 
γ)τη παραγωγικότητα. 
δ)την οικονοµική αποδοτικότητα. 
 
185.ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ –
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ: 
α)η αποδοτικότητα. 
β)η παραγωγικότητα.  
γ)η αποτελεσµατικότητα. 
δ)η οικονοµική αποδοτικότητα. 
 
186.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
α)η οικονοµική αποδοτικότητα των κεφαλαίων. 
β)η φορολογική συνέπεια. 
γ)οι συνθήκες εργασίας. 
δ)η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 
 
187.Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ: 
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α)την οικονοµική αποδοτικότητα. 
β)την παραγωγικότητα. 
γ)την αποτελεσµατικότητα. 
δ)την παραγωγικότητα της εργασίας. 
 
188.ΟΤΑΝ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΤΟΤΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ: 
α)αποτελεσµατική. 
β)αποδοτική. 
γ)ανταγωνιστική. 
δ)παραγωγική. 
 
189.ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ: 
α)υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης. 
β)υψηλή τιµή των προϊόντων της επιχείρησης. 
γ)χαµηλή ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 
δ)υψηλή ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
190.Οι πιο σηµαντικές λειτουργίες µιας επιχείρησης είναι η ……………….., η 
…………………. και η ……………….., ενώ µερικές από τις δευτερεύουσες λειτουργίες 
είναι η λειτουργία των ……………….., της ………………..,  και ανάπτυξης, της 
……………….., των ………………..   ……………….. . 
 
191.Μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών υπάρχει µεγάλη ……………….. και αυτή είναι 
που καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ……………….. της επιχείρησης. 
 
192.Το επίκεντρο όλων των λειτουργιών είναι το ……………….. . 
 
193.Το αποτέλεσµα της ……………….. λειτουργίας είναι το ……………….. . 
 
194.Ο συνδυασµός όλων των λειτουργιών µιας επιχείρησης γίνεται ……………….. κάτω 
από το συνδετικό και ……………….. ιστό της αόρατης ……………….. λειτουργίας. 
 
195.Η ………………..  λειτουργία αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών που συνδέονται 
άµεσα µε την παραγωγή  ……………….. και ……………….. . 
 
196.Η ………………..  λειτουργία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες 
προκειµένου η επιχείρηση να ……………….. τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, 
µε σκοπό να αγοράζονται από τους  ……………….. - ……………….. . 
 
197.Ενέργειες της ……………….. λειτουργίας είναι: α)η έρευνα των ……………….. των 
καταναλωτών, β)ο ……………….. προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, γ)η ……………….. και ……………….. των προϊόντων ή υπηρεσιών και δ)η 
……………….. και η ……………….. . 
 
198.Η λειτουργία των ……………….. σχετίζεται µε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε 
να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα ……………….. ή ……………….. που έχει ανάγκη µια 
επιχείρηση για να ……………….. και να πετύχει τους στόχους της. 
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199.Η προβολή των ……………….. σηµείων και της ……………….. εικόνας είναι µια 
σειρά από ενέργειες της λειτουργίας των ……………….. ……………….. . 
 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 
 
200.Οι ……………….. από τις οποίες η επιχείρηση εφοδιάζεται τους παραγωγικούς πόρους 
της, οι ……………….. που διαθέτει τα προϊόντα της, το σύνολο των υπηρεσιών του 
………………..  
……………….. παραγωγής βρίσκονται στο ……………….. της επιχείρησης. 
 
201.Οι οµάδες ……………….., έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των ……………….. τους 
συµφερόντων, επιδρούν σηµαντικά στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης. 
Τέτοιες οµάδες είναι:οι ……………….., οι ……………….., οι ……………….., τα 
………………..  ………………..., οι ……………….., το ……………….. . 
 
202.Όσες από τις επιχειρήσεις κατορθώνουν να παρακολουθούν τις ……………….. του 
……………….. και να προσαρµόζονται εγκαίρως σε αυτό καταφέρνουν τελικά να 
επιβιώσουν, οι υπόλοιπες συρρικνώνονται λόγω του ……………….. και σταµατούν να 
λειτουργούν. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ………………..   
……………….. . 
 
203.Το θεσµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το κράτος είναι το ……………….. 
περιβάλλον της επιχείρησης. 
 
204.Το συνδικαλιστικό κίνηµα ανήκει στο ……………….. περιβάλλον, ενώ η 
συνδικαλιστική ένωση των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αποτελεί στοιχείο του 
……………….. περιβάλλοντος. 
205.Το ……………….. σύστηµα και οι ……………….. ………………. σχέσεις είναι 
στοιχεία του ……………….. περιβάλλοντος. 
 
206.Στο ………………(………………….)περιβάλλον ανήκουν οι επιχειρήσεις που 
……………….. ή ……………….. την επιχείρηση. 
 
207.Επειδή η ………………. και η  ………………. της επιχείρησης έχουν πολύ µεγάλη 
σηµασία για το κοινωνικό σύνολο, δεν πρέπει η  ………………. και οι ………………. της 
να έρχονται σε αντίθεση µε το συµφέρον των µελών του. 
 
208.Η ………………. και ………………. συνεισφορά προς όφελος των ………………. και 
γενικότερα ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου αποτελεί µια από τις  ………………. της 
επιχείρησης. 
 
209.Οι ………………. στόχοι διατυπώνονται επίσηµα στο καταστατικό, είναι 
……………….  και µη ………………. ή αποτελούν επιδιώξεις που συνθέτουν την  
………………. της επιχείρησης στο πλαίσιο του ………………. ή της κοινωνίας. 
 
210.Οι ………………. ανάπτυξης της επιχείρησης και η   ………………. των επενδυµένων 
κεφαλαίων είναι δύο από τους ………………. στόχους που αναφέρονται στα συνολικά 
µεγέθη της. 
 
211.Σε κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υπάρχουν διάφοροι    ………………. οι οποίοι 
µπορεί να είναι ………………. . Η εναρµόνιση και η σύνθεση αυτών επιτυγχάνονται µε 
διαδικασίες ………………., συναίνεσης, συµβιβασµού και άσκησης ………………. . 
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

212.Ως ………………. θεωρείται ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει τους 
στόχους της και ως  ………………. θεωρούνται τα  ……………….(οι……………..)που 
γίνονται προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσµα. 
213. Ως ………………. θεωρούµε τη σχέση µεταξύ των παραχθέντων  
……………….(προϊόντων ή υπηρεσιών) και των  ………………. παραγωγικών 
µέσων(φύση, ………………., κεφάλαιο). 
 
214.Οικονοµική ………………. θεωρείται η σχέση του οικονοµικού αποτελέσµατος προς το 
χρησιµοποιηθέν κεφάλαιο. 
 
215.Η παραγωγικότητα µετρά ………………. και η  ………………. µετρά  ………………. 
ή χρηµατικά µεγέθη. 
 
216.Μεταξύ των εννοιών ………………., ………………., αποδοτικότητα, ευρύτερη 
θεωρείται αυτή της ………………. . 
 
217. ………………. θεωρείται η επιχείρηση στην οποία ο συνδυασµός ………………. και  
………………. είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή φαίνεται 
καλύτερος λόγω  ……………….,  ………………., κ.τ.λ. 
 
218.Μια επιχείρηση υψηλής ………………. θεωρείται περισσότερο  ………………. από µια 
άλλη χαµηλότερης παραγωγικότητας. 
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Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 30 - 43 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 
 
219.Η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης δεν είναι και τόσο σηµαντική, αφού η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται από τις καινοτοµίες που αφορούν νέα 
προϊόντα και µεθόδους παραγωγής ή βελτίωσης όσων υπάρχουν. Σ Λ 
 
220.Στη σηµερινή πραγµατικότητα, η λήψη αποφάσεων και η υλοποίηση αυτών, η 
συνεργασία και ο συντονισµός απαιτούν πολλές πληροφορίες. Σ Λ 
 
221.Ο αντικειµενικός σκοπός του οικονοµικού συστήµατος είναι η παραγωγή προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Σ Λ 
 
222.Οι οµάδες συµφερόντων έχουν ως στόχο την ικανοποίηση των συµφερόντων της 
επιχείρησης. Σ Λ 
 
223.Οι στόχοι των µελών µιας επιχείρησης είναι και κοινωνικοί στόχοι. Σ Λ 
 
224.Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας ανήκουν στο πολιτισµικό περιβάλλον µιας 
επιχείρησης. Σ Λ 
 
225.Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών εντάσσονται στο γενικό(εξωτερικό) περιβάλλον Σ Λ 
(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια) 
 
226.Η ποιότητα των προϊόντων είναι λειτουργικός στόχος της επιχείρησης που αναφέρεται 
στην αγορά. Σ Λ 
 
227.Η δηµιουργία εµποδίων εισόδου ανταγωνιστικών επιχειρήσεων δεν µπορεί να αποτελέσει 
στόχο µιας επιχείρησης. Σ Λ 
 
228.Οι γενικοί στόχοι µιας επιχείρησης προσδιορίζονται, σύµφωνα µε τους R. Cyert και 
March, από επιµέρους στόχους, συµφέροντα και αξίες των οµάδων που λειτουργούν µέσα σε 
αυτή, όχι όµως και των οµάδων που λειτουργούν στο περιβάλλον της και επιδρούν σε αυτή. Σ Λ 
 
229.Επίκεντρο όλων των λειτουργιών είναι: 
α)το προϊόν. 
β)η διοικητική λειτουργία. 
γ)η παραγωγική λειτουργία. 
δ)η επιχειρηµατικότητα. 
 
230.Μια από τις ενέργειες της εµπορικής λειτουργίας είναι και: 
α)η προβολή και η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών. 
β)ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόµενων αγαθών.  
γ)η προβολή των θετικών σηµείων της επιχείρησης. 
δ)η έρευνα που γίνεται για τη βελτίωση της συσκευασίας του παραγόµενου προϊόντος.  
 
231.Η πλέον «ορατή» επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση είναι αυτή 
του: 
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α)τεχνολογικού περιβάλλοντος. 
β)οικονοµικού περιβάλλοντος. 
γ)οικολογικού περιβάλλοντος. 
δ)πολιτικού περιβάλλοντος. 
 
232.Ο βαθµός παρέµβασης του κράτους στην οικονοµία είναι στοιχείο του: 
α)νοµικού περιβάλλοντος. 
β)οικονοµικού περιβάλλοντος. 
γ)κοινωνικού περιβάλλοντος. 
δ)πολιτικού περιβάλλοντος. 
 
233.Ενέργειες της ……………….. λειτουργίας είναι:α)η επεξεργασία υλικών ή 
……………….., β)η χρήση και συντήρηση των …………………  …………………., γ)ο 
έλεγχος της …………………. των παραγόµενων αγαθών. 
 
234.Μια από τις ενέργειες της λειτουργίας των ……………….. είναι και η συνεχής 
παρακολούθηση των ……………….., ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο ο ……………….. της 
παραγωγής και γενικά ο ……………….. που έχει βάλει η επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ – 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – 
MANAGEMENT) 

 
α)ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

β)ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
γ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
δ)ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 

ε)Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
MANAGEMENT 
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Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
44.ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΧΟΥΜΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από τότε που οι άνθρωποι … εµπειρία. 
 
*45.ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο σύγχρονο κόσµο … περιβάλλον. 
 
*46.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τα επιµέρους ….. τα µαθηµατικά, κτλ  
 

2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – 
MANAGEMENT) 

 
α)ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
47.ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ 
MANAGEMENT; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Έχει παρατηρηθεί … των ανθρώπων. 
 
*48.ΠΟΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 
MANAGEMENT ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΥΤΗΣ; ΠΟΙΕΣ ΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Έχουν δοθεί … οι στόχοι τους. 
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49.ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ 
MANAGEMENT ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Γίνεται λοιπόν σαφές … των ανθρώπων. 
 

β)ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
 

*50.ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το µάνατζµεντ … καλής συνεργασίας. 
 
*51.ΠΟΙΟΣ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΤΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο Henry Fayol … του µάνατζµεντ. 
 
*52.ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο MAX WEBER; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο Max Weber … οργάνωσης. 
 
*53.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥGANTT ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ 
MANAGEMENT; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο Gantt συνεργάτης … της εργασίας. 
 

*54.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το 1920 εµφανίστηκαν … συνθηκών εργασίας. 
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γ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 
*55.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ(MANAGEMENT) ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ;(ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η διοίκηση … λειτουργία της διοίκησης. 
 
*56.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι η διαδικασία … προγράµµατα δράσης. 
 
*57.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι ο συνδυασµός … µορφή τµηµατοποίησης. 
 
*58.ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η Διεύθυνση είναι … της επιχείρησης. 
 
*59.ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι η συστηµατική … κατά τη διαδικασία. 
 

δ)ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 
 

*60. ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.(ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι λειτουργίες του µάνατζµεντ … τα διοικητικά στελέχη. 
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ε)Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
MANAGEMENT 

 
61.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ; ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η χρησιµότητα … συνδικάτο, κτλ. 
 
*62.ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ; ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΠΟΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ 
ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Βεβαίως … στην ελληνική πραγµατικότητα. 
 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 55 - 63 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

237.Η ανάγκη της διοίκησης εµφανίστηκε πολύ πιο πριν οι άνθρωποι αναγκαστούν να 
σχηµατίσουν οµάδες. Σ Λ 
 
238.Η Διοίκηση Επιχειρήσεων σχετίζεται µόνο έµµεσα µε άλλες επιστήµες(ψυχολογία, 
µαθηµατικά, οικονοµικά κ.τ.λ.) Σ Λ 
 
239.Ο ευρύς επιστηµονικός κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων ασχολείται µόνο µε τη 
µελέτη, περιγραφή και εξήγηση των φαινοµένων που συνδέονται µε το σύνολο της 
επιχείρησης ή του οργανισµού. Σ Λ 
 
240.Η Οργάνωση και Διοίκηση αποτελεί επιµέρους επιστηµονικό πεδίο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων. Σ Λ 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 
 
241.Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήµατος λιανικής, που απασχολεί λίγους εργαζόµενους, έχει πιο 
απλή αντίληψη για το µάνατζµεντ από το διευθυντή µιας επιχείρησης, που απασχολεί 
εκατοντάδες εργαζοµένους. Σ Λ 
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242.Η έννοια του µάνατζµεντ αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των πόρων(συντελεστών παραγωγής) που διαθέτει µια επιχείρηση(οργανισµός) 
και την επίτευξη των στόχων. Σ Λ 
 
243.Δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου «διοίκηση ή management 
Επιχειρήσεων», γιατί ο προσδιορισµός της έννοιας εξαρτάται από το παρελθόν, την πείρα και 
την ευρύτητα των ασκούµενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων. Σ Λ 
 
244.Ένας πλήρης ορισµός της έννοιας της «Οργάνωσης και Διοίκησης ή management 
Επιχειρήσεων» είναι ο εξής :management θεωρείται η διαδικασία του προγραµµατισµού, της 
οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου που ασκούνται σε µια επιχείρηση(ή σε έναν 
οργανισµό). Σ Λ 
 
245.Ο Fraderich Taylor πίστευε ότι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι έπρεπε να εστιάσουν την 
προσοχή στο κυρίαρχο πρόβληµα, που είναι η διανοµή κερδών. Σ Λ 
 
246.Το κίνηµα των ανθρωπίνων σχέσεων αποτελούνταν από οπαδούς της θεωρίας του 
Taylor. Σ Λ 
 
247.Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του κινήµατος των ανθρωπίνων σχέσεων είναι οι Elton Mayo 
και F. Roethlisberger. Σ Λ 
 
248.Ο Henry Fayol υπήρξε στην Ευρώπη ο θεµελιωτής της επιστηµονικής Οργάνωσης και 
Διοίκησης. Σ Λ 
 
249.Σύµφωνα µε τον Weber, η γραφειοκρατία δεν αποτελεί αρνητικό φαινόµενο. Σ Λ 
 
250.Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης 
µεταξύ της διοίκησης και των εργαζοµένων. Σ Λ 
 
251.Η διαδικασία της αποτελεσµατικής διοίκησης ξεκινά µε τον έλεγχο και καταλήγει σε 
αυτόν. Σ Λ 
 
252.Έλεγχος θεωρείται η τυχαία παρακολούθηση των ενεργειών των διαφόρων µελών της 
επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που 
έχουν τεθεί. Σ Λ 
 
253.Μία από τις ενέργειες του προγραµµατισµού είναι και η πρόβλεψη της µελλοντικής 
εξέλιξης των µεταβλητών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Σ Λ 
 
254.Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραµµατισµού. Σ Λ 
  (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 
255.Είναι ευθύνη της διεύθυνσης να ενεργοποιεί όλες τις ικανότητες των ανθρωπίνων πόρων 
όχι µόνο προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και προς όφελος των ίδιων των στελεχών. Σ Λ 
 
256.Οργάνωση θεωρούµε το σύστηµα των ενεργειών µε τις οποίες καθορίζονται οι στόχοι 
της επιχείρησης. Σ Λ 
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257.Το οργανόγραµµα παρουσιάζει την οργανωτική διάρθρωση µιας επιχείρησης. Σ Λ 
 
258.Η διαµόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών είναι ενέργεια του προγραµµατισµού. Σ Λ 
 
259.Η διοίκηση θεωρείται αποτελεσµατική όταν εκτελούνται σωστά οι λειτουργίες της 
διοίκησης. Σ Λ 
 
260.Η εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης εκφράζεται µε την οργάνωση 
της επιχείρησης. Σ Λ 
 
261.Η επικοινωνία θεωρείται απαραίτητο εργαλείο της αποτελεσµατικής οργάνωσης. Σ Λ 
 
262.Η ανάπτυξη των κριτηρίων ελέγχου πρέπει να είναι αποκοµµένη από τους στόχους που 
έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία. Σ Λ 
 
263.Η τµηµατοποίηση των λειτουργιών αποτελεί µία από τις εκφράσεις της οργάνωσης της 
επιχείρησης. Σ Λ 
 
264.Το σύστηµα «ελέγχου του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων» αποτελεί ένα εργαλείο 
διοίκησης. Σ Λ 
 
265.Τα διοικητικά συστήµατα σχεδιάζονται από τα διοικητικά στελέχη. Σ Λ 
 
266.Ο προϊστάµενος ενός λογιστηρίου, προκειµένου να διοικήσει σωστά το λογιστήριο, είναι 
αρκετό να ξέρει και να µπορεί να διοικεί.  Σ Λ 
 
267.Το management έχει την ίδια µορφή και εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο σε µια 
οικογένεια και σε µια µικρή επιχείρηση. Σ Λ 
 
268.Οι µέθοδοι του management που εφαρµόζονται στις βιοµηχανικές χώρες δεν χρειάζονται 
καµία προσαρµογή προκειµένου να εφαρµοστούν στην Ελλάδα. Σ Λ 
 
269.Το management θεωρείται αναγκαίο για την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας. 
 
270.Κάθε κοινωνική οργάνωση επιδιώκει την αποτελεσµατικότητα. Σ Λ 
 
271.Οι έννοιες, οι αρχές και οι θεωρίες του management έχουν γενική ισχύ και καθολική 
εφαρµογή. Σ Λ 
 
272.Η χρησιµότητα του management σε όλες τις µορφές οργανώσεων διαµορφώνεται 
αποκλειστικά από τους στόχους του. Σ Λ 
 

!  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
 273.Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΔΙΟ: 

α)της Οργάνωσης και Διοίκησης. 
β)της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. 
γ)της Διοίκησης Πωλήσεων. 
δ)της Διοίκησης Παραγωγής. 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 

 
274.Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ: 
α)το παρελθόν των ασκούµενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων. 
β)την πείρα των ασκούµενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων. 
γ)την ευρύτητα των ασκούµενων δραστηριοτήτων των ανθρώπων. 
δ)το α και το β. 
ε)το β και το γ. 
στ)το α, το β και το γ. 
 
275.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: 
α)συνδέεται άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 
β)συνδέεται έµµεσα µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 
γ)δεν συνδέεται µε την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 
 
276. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ: 
α)τις έννοιες του προγραµµατισµού και της οργάνωσης. 
β)τις έννοιες της διεύθυνσης και της ανατροφοδότησης. 
γ) τις έννοιες της διεύθυνσης και του ελέγχου. 
δ)το α και το β. 
ε)το α και το γ. 
 
277.ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
α)µόνο του προγραµµατισµού. 
β)µόνο της οργάνωσης. 
γ)µόνο της διεύθυνσης και του ελέγχου. 
δ)όλα τα παραπάνω. 

         (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 
 

278.ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΙΝΑΙ Ο: 
 α)Henri Fayol. 
 β)Fraderich Taylor. 
 γ)Max Weber. 
 δ)Gantt. 
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 279.ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» ΚΑΙ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ: 
α)Henri Fayol. 
β)Fraderich Taylor. 
γ)Max Weber. 
δ)Gantt. 
 
280.Ο H. FAYOL ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ: 
α)οι διάφορες δραστηριότητες µέσα στην επιχείρηση µπορούν να ενταχθούν σε 
ορισµένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές λειτουργίες. 
β)η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν η µόνη λύση για τη εξασφάλιση υψηλών 
µισθών. 
γ)η γραφειοκρατία ήταν το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους 
ανθρώπους. 
δ)µε την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων ήταν δυνατό να υπάρξει αύξηση της 
παραγωγικότητας χωρίς να δαπανάται άσκοπα ανθρώπινη εργασία. 

        (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια) 
 

281.Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ: 
α)Henri Fayol. 
β)Fraderich Taylor. 
γ)Max Weber. 
δ)Gantt. 
 
282.Η ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ: 
α)Henri Fayol. 
β)Fraderich Taylor. 
γ)Max Weber. 
δ)Gantt. 
 
283.ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ: 
α)Henri Fayol και των οπαδών του. 
β)Fraderich Taylor και των οπαδών του. 
γ)Max Weber και των οπαδών του. 
δ)Gantt και των οπαδών του. 
 
284.Η ΘΕΣΗ ΟΤΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ: 
α)Henri Fayol. 
β)Fraderich Taylor. 
γ)Max Weber. 
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δ)Gantt. 
         (Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2002) 

 
285.Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ELTON MAYO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ: 
α)την ένταξη των διαφόρων δραστηριοτήτων σε επιχειρησιακές λειτουργίες. 
β)τους αυστηρούς κανόνες και την ιεραρχική δοµή του συστήµατος. 
γ)την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων σε θέµατα που αφορούν συνθήκες και 
µεθόδους εργασίας. 
δ)την αύξηση της παραγωγικότητας ως µόνη λύση για την εξασφάλιση υψηλών 
µισθών. 

(Θέµα Πανελλήνιων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003/ Εσπερινά λύκεια) 
 
286.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
α)προγραµµατισµός – διεύθυνση και έλεγχος – οργάνωση. 
β)οργάνωση – προγραµµατισµός και διεύθυνση – έλεγχος. 
γ)διεύθυνση - οργάνωση και έλεγχος – διεύθυνση. 
δ)προγραµµατισµός – οργάνωση και διεύθυνση – έλεγχος. 
 
287.Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου.  
 
288.ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: «ΤΙ» ΘΑ ΓΙΝΕΙ, «ΓΙΑΤΙ», «ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ», «ΠΟΤΕ» 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ «ΠΟΙΟΣ» ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου.  
 
289.ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου.  
 
290.Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου. 
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291.Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου. 
 
292.Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
α)του προγραµµατισµού. 
β)της οργάνωσης. 
γ)της διεύθυνσης. 
δ)του ελέγχου. 
 
293.Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
α)το οργανόγραµµα και τον καταµερισµό των εργασιών.  
β)την εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης και τη σωστή διοίκηση 
του ανθρώπινου παράγοντα. 
γ)την εκχώρηση εξουσίας σε χαµηλότερα κλιµάκια διοίκησης και την τµηµατοποίηση 
των λειτουργιών. 
δ)το α και το β. 
ε)το α και το γ. 
 
294.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ: 
α)ταξινόµηση σε επιµέρους καθήκοντα του συνόλου των εργασιών. 
β)αποτελεσµατική παρακολούθηση των µεταβλητών του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος. 
γ)σωστή οργάνωση της επιχείρησης. 
δ)αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. 
 
295.ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΔΕΜΕΝΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
α)της οργάνωσης και της διεύθυνσης. 
β)του προγραµµατισµού και του ελέγχου. 
γ)της οργάνωσης και του προγραµµατισµού. 
δ)του ελέγχου και της διεύθυνσης. 
 
296.ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 
α)σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από ειδικούς συµβούλους. 
β)σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από διοικητικά στελέχη. 
γ)χρησιµοποιούνται από διοικητικά στελέχη. 
δ)χρησιµοποιούνται από ειδικούς συµβούλους. 
ε)το α και το γ. 
στ)το β και το δ. 
 
297.ΚΟΙΝΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ: 
α)η επίτευξη στόχων. 
β)η επιδίωξη της αποτελεσµατικότητας. 
γ)η οργάνωση. 
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δ)το προϊόν ή η υπηρεσία. 
 
298.ΕΧΕΙ/ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
α)οι µέθοδοι του µάνατζµεντ. 
β)οι διαδικασίες του µάνατζµεντ. 
γ)οι τεχνικές του µάνατζµεντ. 
δ)οι έννοιες, οι αρχές, και οι θεωρίες του µάνατζµεντ. 
299.ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: 
α)οι µέθοδοι και οι διαδικασίες του µάνατζµεντ. 
β)οι τεχνικές εφαρµογής των λειτουργιών του µάνατζµεντ. 
γ)οι βασικές έννοιες και αρχές του µάνατζµεντ. 
δ)το α, το β και το γ. 
ε)το α και το β. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

300.Εµφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη της  ……………….. από τότε που οι άνθρωποι 
άρχιζαν να σχηµατίζουν  ……………….., γιατί θεωρούνταν απαραίτητες στο να 
εξασφαλιστεί ο ……………….. στις ατοµικές προσπάθειες. 
 
301.Αντικείµενο του κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η ……………….., 
……………….. και ……………….. των φαινοµένων τα οποία συνδέονται µε: 

• Το ……………….. της επιχείρησης(ή του οργανισµού). 
• Τις ……………….. ……………….. της. 
• Τα ……………….. της. 
• Τις ……………….. της µε το ……………….. . 

 
302.Στον κλάδο της Διοίκησης ……………….. µπορούµε να διακρίνουµε τα εξής επιµέρους 
επιστηµονικά πεδία: 

• Την Οργάνωση και ……………….. (………………..). 
• Το ……………….. και τη Διοίκηση ……………….. . 
• Τη Διοίκηση ……………….. . 
• Τη ……………….. Διοίκηση και τη ……………….. . 
• Τη Διοίκηση ……………….. και τη ……………….. . 
• Τη Διαχείριση  ……………….. . 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) 

 
303.Ως ……………….. θεωρείται η διαδικασία του ……………….., της 
……………….., της ……………….. και του ……………….. που ασκούνται σε µια 
επιχείρηση ή σε έναν οργανισµό προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους. 
 
304.Για να προσδιορίσουµε την έννοια του µάνατζµεντ, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 
το ……………….., την ……………….. και την ……………….. των ασκούµενων 
……………….. των ανθρώπων. 
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305.Το µάνατζµεντ συνδέεται άµεσα µε την ……………….. της ……………….. ή του 
……………….. . 
 
306.Το µάνατζµεντ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά 
οι  ……………….. ……………….. που διαθέτει µια επιχείρηση και να επιτευχθούν οι 
……………….. . 
 
307.Πατέρας της επιστήµης Οργάνωσης και Διοίκησης θεωρείται ο ………………..  
……………….., µε το σύγγραµµά του «………………..  ………………..  
………………..». 
 
308.Ο ………………..  ……………….. πίστευε ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί η 
……………….. µε την εφαρµογή ………………..  ……………….., χωρίς έτσι να 
δαπανάται άσκοπα η ανθρώπινη εργασία. 
 
309.Σύµφωνα µε τον ………………..  ……………….., η ……………….. δεν είναι 
αρνητικό φαινόµενο, αλλά αποτελεί µια θεωρία ……………….. η οποία 
ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των µεγάλων και πολύπλοκων ……………….. . 
 
310.Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη ανάπτυξης ……………….. και κατανόησης 
µεταξύ της ……………….. και των ……………….. . 
311.Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του κινήµατος των ……………….. σχέσεων ήταν ο 
………………..   

……………….. και ο ………………..  ……………….. . 
 

312.Σύµφωνα µε το κίνηµα των ………………..  ……………….., η ………………..   
αυξάνεται όταν συµµετέχουν οι εργαζόµενοι σε οµάδες ………………..   και όταν 
νιώθουν ότι οι ……………….. και τα ……………….. τους έχουν σηµασία για την 
επιχείρηση. 
 
313.Ορισµένοι από τους κλάδους της επιστήµης του ……………….. είναι: 

• Η ……………….. θεωρία. 
• Η Οργανωσιακή  ……………….. . 
• Η ……………….. διοίκηση. 

 
314.Η ……………….. διοίκηση(µάνατζµεντ) αρχίζει από τον ……………….., 
συνεχίζει µε την ……………….. και τη ……………….. και καταλήγει στον 
……………….., ο οποίος και οδηγεί στην ……………….. ή µη του προγραµµατισµού. 
Επίσης, βασική λειτουργία της διοίκησης θεωρείται και αυτή της  
………………..  ……………….. . 
 
315.Ως ……………….. θεωρείται η λειτουργία του ……………….., η οποία αποτελεί 
ένα σύστηµα των ενεργειών βάσει των οποίων: 

• Καθορίζονται οι ……………….. της επιχείρησης. 
• Προβλέπεται η ……………….. εξέλιξη των ……………….. τόσο 

του……………….. όσο και του ……………….. περιβάλλοντος. 
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• Προσδιορίζονται οι ……………….., οι ……………….. και τα 
……………….. µε τα οποία θα επιτευχθούν οι στόχοι στο συγκεκριµένο 
……………….. . 

 
316.Με τη λειτουργία του ………………..  : 

• Καθορίζονται οι ……………….. . 
• Διαµορφώνονται οι ……………….. και οι ……………….. 
• Διαµορφώνονται τα ……………….. προγράµµατα ……………….. . 

 
317.Με τη λειτουργία της ……………….. συνδυάζονται οι ……………….. και οι 
………………..  ……………….., ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα στην 
επιχείρηση. 
 
318.Η ……………….. του συνόλου των ……………….. που απαιτούνται για την 
επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται µε τη λειτουργία της ……………….. . 
 
319.Η ……………….. εκφράζεται µε: 

• Το ……………….. . 
• Τον ……………….. των εργασιών. 
• Την εκχώρηση ……………….. σε χαµηλότερα ……………….. . 
• Την τµηµατοποίηση των ……………….. ή ……………….. άλλης µορφής. 

 
320.Η ……………….., η ……………….. και η ……………….. του ανθρώπινου 
παράγοντα σχετίζονται µε τη λειτουργία της ……………….. . 
 
321.Απαραίτητο ……………….. της αποτελεσµατικής διεύθυνσης θεωρείται η 
……………….. µεταξύ των µελών της επιχείρησης. 
 
322.Η συστηµατική ……………….. των ενεργειών των µελών της επιχείρησης, για 
την εξακρίβωση και ……………….. τυχόν ……………….. από τους στόχους, 
διενεργείται µε τη λειτουργία του ……………….. . 
 
323.Η λειτουργία του ……………….. είναι οργανικά δεµένη µε τη λειτουργία του 
……………….. . 
324.Οι συντελεστές του ……………….. οφείλουν να έχουν: 

• ……………….. σχετικές µε τις έννοιες, τις αρχές, τις µεθόδους και τις 
……………….. του µάνατζµεντ και των επιµέρους λειτουργιών του. 

• ………………..  ……………….., να µπορούν δηλαδή να εφαρµόζουν τη 
γνώση του µάνατζµεντ στην πράξη. 

• ……………….. ή ……………….. ως προς την αναγκαιότητα και τον τρόπο 
άσκησης του µάνατζµεντ. 

 
325.Εργαλεία διοίκησης ή αλλιώς ………………..  ……………….. µπορεί να είναι 
ένα σύστηµα: 

• ………………..  . 
• ……………….. της απόδοσης. 
• ……………….. του χρόνου εργασίας των εργαζοµένων. 
• ………………..  . 
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326.Η ……………….. της εφαρµογής του µάνατζµεντ διαµορφώνεται ανάλογα µε 
τους ……………….., τη µορφή και τον ……………….. της κάθε επιχείρησης. 
 
327.Κάθε περίπτωση εφαρµογής του µάνατζµεντ εµφανίζει ……………….. όµως τα 
βασικά στοιχεία(………………..,………………..,………………..) έχουν γενική ισχύ 
και ……………….. εφαρµογή. 
 
328.Σε χώρες µε διαφορετικές ……………….., ……………….., ……………….. και 
……………….. ιδιαιτερότητες, οι βασικές αρχές του µάνατζµεντ είναι σταθερές, ενώ 
χρειάζονται προσαρµογή οι ……………….., οι ……………….. και οι ……………….. 
εφαρµογής των λειτουργιών του. 
 

 

Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 55 - 63 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
329.Ο Πλάτωνας ανέφερε ότι η διοίκηση είναι µια ξεχωριστή επιδεξιότητα, η οποία διαφέρει 
από την τεχνική γνώση και εµπειρία. Σ Λ 
 
330.Σύµφωνα µε  τον Henri Fayol, οι επιχειρησιακές λειτουργίες είναι: ο σχεδιασµός, η 
πρόβλεψη, η οργάνωση, η διεύθυνση των ανθρώπων, ο συντονισµός και ο έλεγχος. Σ Λ 
 
331.Οι λειτουργίες της διοίκησης είναι πολύ εύκολο να διαχωριστούν από έναν παρατηρητή 
που βρίσκεται έξω από την επιχείρηση. Σ Λ 
 
332.Η λειτουργία της διεύθυνσης δεν ξεπερνά τα όρια της απλής έκδοσης οδηγιών και 
εντολών από τα ανώτερα προς τα κατώτερα στελέχη. Σ Λ 
 
333.Η άποψη ότι οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες πρέπει να εστιάσουν την προσοχή 
τους στην κατά το δυνατόν µεγαλύτερη αύξηση των κερδών, µέσα σε κλίµα 
κατανόησης και συνεργασίας, αποδίδεται στον: 
α)Henry Fayol. 
β)Fraderich Taylor. 
γ)Max Weber. 
δ)Gantt 
 
334.Η νοοτροπία ενός στελέχους µιας επιχείρησης ανήκει: 
α)στη διοικητική γνώση( «να ξέρει» ). 
β)στις ικανότητες ( «να µπορεί» ). 
γ)στην κουλτούρα ( «να θέλει» ). 
δ)όλα τα παραπάνω. 
 
335.Στην αρχαία Ελλάδα διαπιστώνουµε τη σηµασία της ……………… στην Αθηναϊκή 
Δηµοκρατία και ειδικότερα στα ……………….., στα ………………  ……………….. και 
στο ……………….. των στρατηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

3.1 ΗΓΕΣΙΑ 

 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1.ΗΓΕΣΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

2.ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

3.ΠΗΓΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 

 

4.ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
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3.1 ΗΓΕΣΙΑ 

 
Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
1.ΗΓΕΣΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
*63.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ; ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί … ενός ηγέτη. 
 

 
2.ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 
64.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το πρώτο ερώτηµα … στην οµάδα του. 
 
*65.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΩΣ ΗΓΕΣΙΑ Η ΩΣ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Συνθέτοντας … εµπιστοσύνη. 
 
*66.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ 
ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Βασικά στοιχεία … της ευθύνης του. 
 
*67.ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΗΓΕΤΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο προϊστάµενος: ….µιλά στην καρδιά. 
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3.ΠΗΓΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 

 
*68.ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ, ΝΑ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ; ΤΙ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ; ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η έννοια της … αντλεί. 
 
*69.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ; ΤΙ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι βασικές πηγές … της τιµωρίας. 
 

4.ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

*70.ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΗΓΕΤΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΥ LEWIN), ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επιστηµονική αναζήτηση … επηρεασµό του ηγέτη. 
 
 
*71.ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ, ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ένα άλλο κριτήριο … καθηκόντων. 
 
*72.ΠΟΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ Ή 
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ;( Η ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΗΓΕΤΗΣ;) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αρκετοί ερευνητές .. αυταρχική. 

 
  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



53 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 123 – 128 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

336.Ο προϊστάµενος στηρίζεται στην τυπική εξουσία και κερδίζει την εµπιστοσύνη. Σ Λ 
 
337.Ο καλός ηγέτης στο χώρο του καθοδηγεί, παίρνει πρωτοβουλίες, ανοίγει ορίζοντες και 
φροντίζει ώστε να βελτιώνονται συνεχώς τα πράγµατα. Σ Λ 
 
338.Αυτό που επηρεάζει τους ανθρώπους και τους κάνει να «ακολουθούν εθελοντικά και 
πρόθυµα» τον ηγέτη δεν είναι το «τι κάνει» αλλά το «τι είναι». Σ Λ 
 
339.Ως δύναµη θεωρείται η αλλαγή της σκέψης, των ιδεών, των ενεργειών και της 
συµπεριφοράς ενός ατόµου. Σ Λ 
 
340.Ηγεσία ή ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου είναι το σύνολο των ενεργειών εκείνων οι 
οποίες επιδρούν πάνω στους άλλους ανθρώπους και τους κάνουν να «το ακολουθούν 
εθελοντικά και πρόθυµα» και να του έχουν εµπιστοσύνη. Σ Λ 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2004) 
 
341.Ο ηγέτης µιλά στο µυαλό ενώ ο προϊστάµενος µιλά στην καρδιά. Σ Λ 
 
342.Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν 
την ηγετική συµπεριφορά ενός ατόµου. Σ Λ 
 
343.Ο ηγέτης αναδεικνύεται, ενώ ο προϊστάµενος διορίζεται. Σ Λ 
 
344.Η ικανότητα και η διάθεση ενός ατόµου να υλοποιήσει ένα έργο αρκούν για να 
χαρακτηριστεί το άτοµο αυτό ώριµο. Σ Λ 
 
345.Ο προϊστάµενος εµπνέει φόβο. Σ Λ 
 
346.Ως ηγέτη θεωρούµε εκείνο το άτοµο το οποίο κάνοντας συγκεκριµένες ενέργειες 
καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτοµα να το «ακολουθούν εθελοντικά». Σ Λ 
 
347.Κάθε δάσκαλος είναι ηγέτης. Σ Λ 
 
348.Ο ηγέτης εµπνέει. Σ Λ 
 
349.Ο αποτελεσµατικός ηγέτης δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη δύναµη και την εξουσία 
που διαθέτει. Σ Λ 
 
350.Ο ηγέτης που προσανατολίζεται προς τους ανθρώπους πιστεύει ότι, αν ικανοποιούνται τα 
µέλη της οµάδας του, τότε και η παραγωγή θα είναι ικανοποιητική. Σ Λ 
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351.Η εξουσία προκύπτει από τη θέση του ατόµου στη διοικητική ιεραρχία. Σ Λ 
 
352.Η έννοια της ηγεσίας είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες της δύναµης, της επιρροής και της 
εξουσίας. Σ Λ 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2003) 
 
353.Όταν τα άτοµα είναι ανώριµα στο ζήτηµα της ηγεσίας, οι καταλληλότερες µορφές 
ηγεσίας είναι οι συµµετοχικές. Σ Λ 
 
354.Σύµφωνα µε το αυταρχικό πρότυπο, ο ηγέτης αποφασίζει µόνος του και δίνει εντολές 
στους συνεργάτες του για να εκτελέσουν τις αποφάσεις του. Σ Λ 
 
355.Ο ηγέτης στο εξουσιοδοτικό πρότυπο δίνει το δικαίωµα να αποφασίζουν σε πολλά 
θέµατα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι περιορισµένος. Σ Λ 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2003) 
 
356.Ένας ηγέτης επιλέγει και χρησιµοποιεί λιγότερο τη δύναµη της τιµωρίας και 
περισσότερο τη δύναµη της αναφοράς, του ειδικού και της ανταµοιβής. Σ Λ 
 
357.Σύµφωνα µε το εξουσιοδοτικό πρότυπο, ο ηγέτης λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τη γνώµη 
και τις ανάγκες των συνεργατών του. Σ Λ 
 
358.Όταν ο ηγέτης προσανατολίζεται προς τα καθήκοντα, φροντίζει να διατηρεί τυπικές 
σχέσεις µε τους προϊσταµένους του και οι δοµές και οι διαδικασίες είναι καθορισµένες. Σ Λ 
 
359.Οι βασικές πηγές δύναµης είναι: η δύναµη της αναφοράς, η δύναµη της ανταµοιβής και 
της τιµωρίας και η δύναµη των πληροφοριών. Σ Λ 
 
360.Το πιο αποτελεσµατικό πρότυπο ηγεσίας είναι το δηµοκρατικό. Σ Λ 
 
361.Η πιο σηµαντική µεταβλητή που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης προκειµένου να 
επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας είναι η ανωριµότητα των ατόµων. Σ Λ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
362.Ο ΗΓΕΤΗΣ: 
α)διορίζεται. 
β)ελέγχει. 
γ)διαχειρίζεται. 
δ)εµπνέει. 
 
363.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: 
α)µιλά στην καρδιά. 
β)µιλά στο µυαλό. 
γ)προκαλεί εκτίµηση. 
δ)αναδεικνύεται. 
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364.Ο ΗΓΕΤΗΣ: 
α)ελέγχει. 
β)κερδίζει την εµπιστοσύνη. 
γ)διαχειρίζεται. 
δ)στηρίζεται στην τυπική εξουσία. 
 
365.ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ; 
α)αναδεικνύεται. 
β)διορίζεται. 
γ)διαχειρίζεται. 
δ)περνά όραµα. 
ε)καινοτοµεί. 
στ)στηρίζεται στην τυπική εξουσία. 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2001) 
 
366.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ: 
α)είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της δύναµης. 
β)είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της επιρροής. 
γ)είναι ταυτόσηµη µε την έννοια της εξουσίας. 
δ)δεν είναι ταυτόσηµη µε τις έννοιες της δύναµης, της εξουσίας και της επιρροής. 
 
367.ΩΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΘΕΩΡΟΥΜΕ: 
α)το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη δύναµη που διαθέτει. 
β)την αλλαγή σκέψης των ιδεών, των ενεργειών και της συµπεριφοράς ενός ανθρώπου. 
γ)τη δυνατότητα ενός ατόµου να επιβάλλει την επιθυµία του στους άλλους επηρεάζοντας τη 
συµπεριφορά τους. 
δ)το α και το γ. 
 
368.ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ: 
α)περισσότερο τη δύναµη της τιµωρίας. 
β)λιγότερο τη δύναµη της τιµωρίας. 
γ)περισσότερο τη δύναµη της αναφοράς και του ειδικού. 
δ)λιγότερο τη δύναµη της αναφοράς και του ειδικού. 
ε)το β και το γ. 
 
369.Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ: 
α)αυταρχικό πρότυπο. 
β)δηµοκρατικό πρότυπο. 
γ)εξουσιοδοτικό πρότυπο. 
 
370.Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ: 
α)αυταρχικό πρότυπο. 
β)δηµοκρατικό πρότυπο. 
γ)εξουσιοδοτικό πρότυπο. 
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371.Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΣΥΧΝΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ: 
α)αυταρχικό πρότυπο. 
β)δηµοκρατικό πρότυπο. 
γ)εξουσιοδοτικό πρότυπο. 
 
372.Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ: 
α)αυταρχικό πρότυπο. 
β)δηµοκρατικό πρότυπο. 
γ)εξουσιοδοτικό πρότυπο. 
 
373.ΌΤΑΝ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ: 
α)προσανατολισµένος προς τους ανθρώπους. 
β)προσανατολισµένος προς τα καθήκοντα. 
 
374.ΟΤΑΝ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΤΟΤΕ 
ΕΙΝΑΙ: 
α)προσανατολισµένος προς τους ανθρώπους. 
β)προσανατολισµένος προς τα καθήκοντα. 
 
375.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: 
α)αυταρχικό πρότυπο. 
β)δηµοκρατικό πρότυπο. 
γ)εξουσιοδοτικό πρότυπο. 
δ)το προσανατολισµένο προς τους ανθρώπους. 
ε)το προσανατολισµένο προς τα καθήκοντα. 
στ)όλα τα παραπάνω, όταν ασκούνται στην κατάλληλη περίπτωση. 
 
376.Ο ΗΓΕΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΣΙΑΣ: 
α)στο έργο που έχει για εκτέλεση. 
β)στο περιβάλλον µέσα στο οποίο ασκεί τα ηγετικά του καθήκοντα. 
γ)στα άτοµα. 
δ)στην ωριµότητα των ατόµων. 
ε)το α, το β και το γ. 
στ)το α, το β και το δ. 
 
377.ΣΤΑ ΑΝΩΡΙΜΑ ΑΤΟΜΑ(ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ 
ΜΟΡΦΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ: 
α)αυταρχικού προτύπου. 
β)δηµοκρατικού προτύπου. 
γ)εξουσιοδοτικού προτύπου. 
 
378.ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ 
ΗΓΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ: 
α)ώριµο. 
β)προσανατολισµένο στα καθήκοντα. 
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γ)δηµοκρατικό. 
δ)προσανατολισµένο στους ανθρώπους. 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2001) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

 
379.Ως …………………….. θεωρούµε εκείνο το άτοµο το οποίο κάνοντας συγκεκριµένες 
ενέργειες καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτοµα να το «ακολουθούν ……………….. και 
………………». 
 
380.Τα στελέχη µιας επιχείρησης δεν αρκεί να είναι µόνο ικανοί ……………. αλλά 
ταυτόχρονα χρειάζεται να είναι και ………….. . 
 
381.Ένα από τα βασικά στοιχεία της ηγετικής συµπεριφοράς ενός ατόµου είναι και η 
……………. ενός ……………… και η διάδοσή τους στους ……………… του, ώστε να το 
ενστερνιστούν. 
 
382.Σε καµιά περίπτωση η έννοια της ηγεσίας δεν µπορεί να θεωρηθεί ………………… µε 
τις έννοιες της ………………., της …………….., της …………………… . 
 
383.Ως ……………… θεωρούµε το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί τη 
……………………. που διαθέτει. 
 
384.Ως ………………….. θεωρούµε την αλλαγή της …………….., των 
…………………………, των…………………. και της ………………… ενός ανθρώπου, η 
οποία και προκύπτει από την επίδραση της …………….. που ασκείται σε αυτόν. 
 
385.Σύµφωνα µε τον Max Weber, ως ………………… θεωρείται η …………………. που 
έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να επιβάλλει τις δικές του …………………. µέσα από µια 
κοινωνική σχέση, παρά την ………………….. . 
 
386.Βασικές ………………..  …………………. Ενός ηγέτη είναι: 

• Η δύναµη της …………………… και της ………………. . 
• Η δύναµη της ……………………………. . 
• Η δύναµη των …………………………. . 
• Η δύναµη των ………………………….. . 

 
387.Χρησιµοποιώντας ως κριτήριο τον τρόπο …………………….. των ………………… 
διακρίνουµε το ……………………., ……………….., και το ………………………… 
πρότυπο του ηγέτη. 
 
388.Χρησιµοποώντας ως κριτήριο το συνολικό ……………… της …………………………. 
του ηγέτη, διακρίνουµε τις εξής δύο διαστάσεις της ηγετικής συµπεριφοράς: 

• Προσανατολισµός προς τους ………………………. . 
• Προσανατολισµός προς τα ………………………….. . 
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389.Το ………………………….. πρότυπο ενδείκνυται όταν οι εργαζόµενοι πρέπει να 
µάθουν ………………… το έργο τους και όταν δεν ανταποκρίνονται σε άλλους τρόπους 
………………….. . 
 
390.Σύµφωνα µε το ………………….. πρότυπο, ο ηγέτης λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τη 
………………….. και τις ……………….. των συνεργατών του ή ζητά συχνά τη δική τους 
……………….. στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. 
 
391.Στο ………………. πρότυπο ηγεσίας ο ηγέτης παρέχει το δικαίωµα να ………….. σε 
πολλά θέµατα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ ……………… . 
 
392.Ο ηγέτης που διατηρεί …………….. σχέσεις µε τους υφισταµένους του, που δίνει 
µεγάλη προσοχή στο ………………… και στην υλοποίηση του έργου, που ορίζει µε 
σαφήνεια τους …………….. και τις ……………….. των συνεργατών του είναι 
προσανατολισµένος προς ……………… ………………………… . 
 
393.Κάθε ηγέτης οφείλει να ………………. το πρότυπο ηγεσίας: 

• Στο …………….. που έχει να υλοποιήσει. 
• Στο ……………. µέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία. 
• Στην ……………………… των ………………… . 

 
394.Ως ……………….. θεωρούµε την ………………. και τη…………………. των ατόµων 
να υλοποιήσουν ένα έργο. 
 

 

Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 123 - 128 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
395.Η δύναµη προκύπτει από την επίδραση της επιρροής που ασκείται πάνω στον άνθρωπο. Σ Λ 
 
396.Εξουσία είναι το νόµιµο δικαίωµα που έχει κάποιος να εξασκεί την επιρροή που διαθέτει. Σ Λ 
 
397.ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ: 
α)να το υπακούουν. 
β)να το «ακολουθούν». 
γ)να το υπακούουν εθελοντικά και πρόθυµα. 
δ)να το «ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυµα». 
 
398.Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ: 
α)τη δύναµη των πληροφοριών. 
β)τη δύναµη της ανταµοιβής και της τιµωρίας. 
γ)τη δύναµη της αναφοράς. 
δ)τη δύναµη των ειδικών. 
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399.Το δεύτερο επιστηµονικό ρεύµα σχετικό µε τη µελέτη του ηγέτη επικεντρώθηκε στα 
……………………. της ……………………, δηλαδή στο «…………  ………………» και 
όχι στο «…………….  ……………….» ένα άτοµο που µπορούµε να θεωρήσουµε ως ηγέτη. 
 
400.Ο ηγέτης, η συµπεριφορά του οποίου είναι προσανατολισµένη προς 
τους………………….., θεωρεί τον …………………. ως το σπουδαιότερο συντελεστή 
παραγωγής, αποδέχεται τις …………… του και αναπτύσσει µε τους συνεργάτες του σχέσεις 
……………. και αµοιβαίας ……………… . 
 

3.2. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 
 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
 

3.ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 

 
1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
*73.ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ; ΑΠΟ ΤΙ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η υλοποίηση … τη διάθεση. 
 
74.ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ; 

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



60 
 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Για την κατανόηση … απόδοση. 

 
2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 
75.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ A. MASLOW; ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η βασική παραδοχή … αναγκών τους. 
 
*76.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MASLOW, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ; ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΙΣ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύµφωνα µε την θεωρία … γίνει. 
 
77.ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ(ΒΑΣΙΚΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ  MASLOW; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η θεωρία του Maslow … βαθµό. 
 
*78.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ F. HERZBERG; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύµφωνα µε τη θεωρία … του εργαζοµένου. 
 
*79.Α)ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ;ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΒΑΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ Β)ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Α) Η θεωρία.... εργαζόµενοι. 
Β) Σύµφωνα … γι αυτόν. 
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3.ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
 
*80.Α)ΠΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ Β)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ (Η΄ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΕΙ); 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Α) Οι θεωρίες … δραστηριότητες. 
Β) Όµως … προτάσεις. 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 129 – 134 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

 
401.Το οξυγόνο, το νερό, η ένδυση ανήκουν στις φυσιολογικές – βιολογικές ανάγκες. Σ Λ 
 
402.Κάθε επιχείρηση, για να επιτύχει υψηλότερη απόδοση των εργαζοµένων της πρέπει να 
δηµιουργεί τα κατάλληλα κίνητρα. Σ Λ 
 
403.Στην κορυφή της πυραµίδας των ανθρωπίνων αναγκών βρίσκονται οι φυσιολογικές – 
βιολογικές ανάγκες. Σ Λ 
 
404.Η ανάγκη για φήµη και η ανάγκη για επιτυχία ανήκουν στις εγωιστικές ανάγκες. Σ Λ 
 
405.Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον F. Herzberg) 
δηµιουργεί ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση στους εργαζοµένους. Σ Λ 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000) 
 
406.Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων αποτελεί ανάγκη αναγνώρισης.  Σ Λ 
 
407.Οι πρώτες ανάγκες που προσπαθεί να ικανοποιήσει ο άνθρωπος είναι οι ανάγκες για 
ασφάλεια. Σ Λ 
 
408.Τα «κίνητρα», κατά τον Herzberg, δηµιουργούν ευχαρίστηση και παρακινούν τους 
εργαζόµενους για όσο το δυνατόν υψηλότερη απόδοση. Σ Λ 
 
409.Η µόνιµη απασχόληση και η σύνταξη ανήκουν στις ανάγκες για ασφάλεια. Σ Λ 
556.Όταν ικανοποιηθεί «πλήρως» µια ανάγκη, τότε παύει να δηµιουργεί παρακίνηση και τη 
θέση της παίρνει κάποια άλλη. Σ Λ 
 
410.Σύµφωνα µε τον Maslow, η προσπάθεια του ανθρώπου να ικανοποιεί τις ανάγκες του 
είναι ατελείωτη και συνεχίζεται σε όλη του τη ζωή. Σ Λ 
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411.Για να εµφανιστεί µία κατηγορία αναγκών, είναι απαραίτητο να ικανοποιηθεί πλήρως η 
προηγούµενη. Σ Λ 
 
412.Η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
αποτελεί τακτική παρακίνησης. Σ Λ 
 
413.Σύµφωνα µε τον Herzberg, στο χώρο εργασίας οι παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης» 
εξασφαλίζουν τη µη δυσαρέσκεια, δεν δηµιουργούν όµως καµιά ευχαρίστηση και 
παρακίνηση για υψηλή απόδοση. Σ Λ 
 
414.Οι κοινωνικές ανάγκες µπορούν να αποτελέσουν την κυρίαρχη οµάδα παρακίνησης µόνο 
εφόσον ικανοποιηθούν οι φυσιολογικές – βιολογικές ανάγκες και οι ανάγκες ολοκλήρωσης. Σ Λ 
 
415.Σύµφωνα µε τη θεωρία της υγιεινής – παρακίνησης, ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση 
να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ότι οι ανταµοιβές του θα είναι δίκαιες σε σχέση µε αυτά που 
προσφέρει και σε σχέση µε αυτές που παίρνουν οι άλλοι εργαζόµενοι. 
 
416.Σύµφωνα µε τη θεωρία του Maslow, όσο περισσότερο ικανοποιούνται οι ανάγκες του 
ανθρώπου, τόσο λιγότερο δηµιουργούν κίνητρο για δράση. Σ Λ 
 
417.Οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζοµένου αποτελούν 
κίνητρο για υψηλότερη απόδοση. Σ Λ 
 
418.Η ανάπτυξη των γνώσεων, των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του εργαζοµένου 
µέσω της εργασίας είναι µία από τις προϋποθέσεις για παρακίνηση. Σ Λ 
566.Μία από τις ενέργειες του καλού προϊσταµένου, προκειµένου να παρακινήσει τους 
συνεργάτες του για υψηλή απόδοση, είναι και η φροντίδα για τη συνεχή εξέλιξη αυτών. Σ Λ 
 
419.Οι κοινωνικές δραστηριότητες ανήκουν στις µεθόδους και τεχνικές παρακίνησης. Σ Λ 
 
420.Η συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη της επιχείρησης ανήκει στα κίνητρα(κατά 
Herzberg). Σ Λ 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
421.ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ: 
α)της θεωρίας υγιεινής – παρακίνησης του F. Herzberg. 
β)της θεωρίας των αναγκών του Α. Maslow. 
γ)της θεωρίας των προσδοκιών. 
δ)της θεωρίας των προσδοκιών του Α. Maslow. 
 
422.ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ «ΚΙΝΗΤΡΑ» ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: 
α)της θεωρίας υγιεινής – παρακίνησης του Herzberg. 
β)της θεωρίας των αναγκών του Α. Maslow. 
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γ)της θεωρίας των προσδοκιών. 
δ)της θεωρίας των αναγκών του F. Herzberg. 
 
423.Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 
ΤΟΥ(ΥΛΙΚΕΣ Ή ΑΥΛΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: 
α)της θεωρίας υγιεινής – παρακίνησης του Herzberg. 
β)της θεωρίας των αναγκών του Α. Maslow. 
γ)της θεωρίας των προσδοκιών. 
δ)της θεωρίας των αναγκών του F. Herzberg. 
 
424.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Α. MASLOW, ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ: 
α)να γνωρίσουν τις ανάγκες τους. 
β)να συνδέουν την υλοποίηση του έργου ή την απόδοση των εργαζοµένων µε τις ανταµοιβές 
τους. 
γ)να συνδέουν την υλοποίηση του έργου ή την απόδοση των εργαζοµένων µε την 
ικανοποίηση των αναγκών τους. 
δ)όλα τα παραπάνω. 
ε)το α και το γ. 
στ)το α και το β. 
 
425.Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ: 
α)κοινωνική ανάγκη. 
β)ανάγκη για ασφάλεια. 
γ)εγωιστική ανάγκη ή ανάγκη αναγνώρισης. 
δ)ανάγκη ολοκλήρωσης. 
 
426.Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: 
α)φυσιολογική – βιολογική ανάγκη. 
β)ανάγκη για ασφάλεια. 
γ)ανάγκη ολοκλήρωσης. 
δ)κοινωνική ανάγκη. 
 
427.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Α. MASLOW, ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ: 
α)όσο λιγότερο ικανοποιείται, τόσο λιγότερο παρακινεί. 
β)όσο περισσότερο ικανοποιείται, τόσο περισσότερο παρακινεί. 
γ)όσο λιγότερο ικανοποιείται, τόσο περισσότερο παρακινεί. 
δ)το α και το β. 
 
428.ΌΤΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΓΩΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΟΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ: 
α)οι ανάγκες ολοκλήρωσης. 
β)οι κοινωνικές ανάγκες. 
γ)οι ανάγκες για ασφάλεια. 
δ)οι ανάγκες για αναγνώριση. 
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429.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΩΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ F. HERZBERG, 
ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ: 
α)οι παράγοντες «υγιεινής» και οι παράγοντες «διατήρησης». 
β)τα «κίνητρα» και οι παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης». 
γ)οι κοινωνικοί παράγοντες και τα «κίνητρα». 
δ)οι κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες «διατήρησης». 
 
430.Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ: 
α)στους παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης». 
β)στα «κίνητρα» κατά F. Herzberg. 
γ)στις ανάγκες ολοκλήρωσης. 
δ)στις ανάγκες αναγνώρισης. 
 
431.ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ/ΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ή «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ»: 
α)οι σταθερές αµοιβές του εργαζόµενου. 
β)οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζόµενου. 
γ)ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο. 
δ)η πολιτική της επιχείρησης. 
 
432.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ: 
α)η θεωρία υγιεινής – παρακίνησης του F. Herzberg. 
β)η θεωρία των αναγκών του Α. Maslow. 
γ)η θεωρία των προσδοκιών. 
 
433.ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ MASLOW. 
α)κοινωνικές ανάγκες. 
β)ανάγκες ασφάλειας. 
γ)ανάγκες αναγνώρισης. 
δ)φυσιολογικές ανάγκες. 
ε)ανάγκες αυτοολοκλήρωσης.  
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000) 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 
434.Η απόδοση των εργαζοµένων εξαρτάται: 

• Από την ………………… τους να αποδίδουν. 
• Από τη …………………. τους να καταβάλλουν προσπάθεια για να 

……………………… . 
 
435.Η ………………………. των εργαζοµένων στοχεύει: 

• Στην ανάληψη …………………… από µέρους τους. 
• Στην προσπάθειά τους να ανταποκρίνονται στα ……………….. τους. 
• Στην υλοποίηση συγκεκριµένου ……………………… . 
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• Στην επίτευξη …………………………… . 
• Γενικά, στην ……………………. τους. 

 
436.Οι ανάγκες για ………………….., κύρος, εκτίµηση, σεβασµό, επιτυχία, ικανότητα, 
ανεξαρτησία, ……………………., αυτοεκτίµηση ανήκουν στην κατηγορία των 
………………… αναγκών ή ………………… . 
 
437.Για να γίνουν οι ανάγκες για …………………. κυρίαρχη οµάδα ………………….., 
πρέπει προηγουµένως να ικανοποιηθούν οι φυσιολογικές ανάγκες. 
 
438.Ο βαθµός ικανοποίησης των αναγκών βρίσκεται σε ………………… σχέση της 
…………………….. τους δύναµης. Αυτό σηµαίνει ότι όσο ……………………… 
ικανοποιείται µια ανάγκη τόσο λιγότερο ………………………….. . 
 
439.Οι ανάγκες δεν ……………………., απλά χάνουν την ………………….. τους δύναµη 
για όσο διάστηµα ………………… . 
 
440.Σύµφωνα µε τη θεωρία ………………… - …………….. του F. Herzberg, στην 1η 
κατηγορία των παραγόντων παρακίνησης ανήκουν οι παράγοντες «………………….» ή 
«………………….» και στη 2η κατηγορία ανήκουν τα «………………..». 
 
441.Σύµφωνα µε τη θεωρία των ……………………., ο εργαζόµενος, για να έχει διάθεση να 
αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ότι οι αµοιβές του είναι ………………………, σε σχέση µε 
αυτά που ………………. και σε σχέση µε αυτά που ………………… οι άλλοι εργαζόµενοι. 
 
442.Ορισµένες από τις µεθόδους και ……………….. παρακίνησης είναι: 

• Οι ……………………. Δραστηριότητες. 
• Τα …………….  ………………….. βραβεία(π.χ. ……………, σύµβολα 

αναγνώρισης). 
• Η συµµετοχή στα ………………….. της επιχείρησης. 
• Τα …………………..  ………………….. επίτευξης στόχων. 

 

Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 129 - 134 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
443.Σύµφωνα µε τη θεωρία του Maslow, οι άνθρωποι εργάζονται για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους. Σ Λ 
 
444.Η ανώτερη κατηγορία αναγκών, αλλά όχι τελευταία από άποψη προτεραιότητας, είναι η 
ανάγκη ολοκλήρωσης. Σ Λ 
 
445.Στις επιχειρήσεις, η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται 
κυρίως από το σχεδιασµό του προγράµµατος. Σ Λ 
 
446.Η παρακίνηση του εργαζοµένου για απόδοση, σύµφωνα µε τη θεωρία των προσδοκιών, 
προϋποθέτει την ανάθεση σε αυτόν εργασιών που ξέρει και που µπορεί να κάνει. Σ Λ 
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447.Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ: 
α)από τις γνώσεις τους. 
β)από την ικανότητα τους να αποδίδουν. 
γ)από τη διάθεση τους να καταβάλλουν προσπάθεια για να αποδώσουν. 
δ)από την εµπειρία τους. 
ε)όλα τα παραπάνω. 
στ)το α, το β και το δ. 
ζ)το β και το γ. 
 
448.ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ: 
α)η ελευθερία πρωτοβουλιών του εργαζοµένου. 
β)η αναγνώριση των προσπαθειών του εργαζοµένου. 
γ)το πόσο ενδιαφέρουσα θεωρεί την εργασία του ο εργαζόµενος. 
δ)ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο. 
 
449.Σύµφωνα µε τη θεωρία των …………………….. Maslow, οι άνθρωποι εργάζονται ή 
αναπτύσσουν οποιαδήποτε άλλη ………………., για να ικανοποιήσουν τις ……………….. 
τους, οι οποίες είναι οι εξής: 

• …………………. - …………………. ανάγκες. 
• Ανάγκες για …………………… . 
• …………………. ανάγκες. 
• Ανάγκες ………………….. ή ……………….. . 
• Ανάγκες …………………….. . 
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3.3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

2.Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
3.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

4.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 
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1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

81.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ; ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η οµάδα αποτελεί… τους όρους της οµάδας. 
 
*82.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο χώρο …. λειτουργία της επιχείρησης.  
 
*83.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κύρια είδη … επιτροπές. 

 
2.Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 
 

*84. ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η σπουδαιότητα … µεµονωµένα. 
 
*85.ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (Ή ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Η 
ΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΙΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αυτό οφείλεται… στο πλαίσιο της οµάδας. 
 
*86.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ MANAGEMENT; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι σύγχρονες… τα µέλη της οµάδας. 
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3.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

 
*87.ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τα πλεονεκτήµατα… εκτός οµάδας. 

 
4.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 
 
*88.ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αποτελεσµατική λειτουργία… πρωτοβουλίες, προτάσεις. 
 
*89.ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ- 
ΜΕΘΟΔΩΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αποτελεσµατικότητα της οµάδας … λειτουργία τους. 
 
*90.ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ- ΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η ύπαρξη … συµπεριφορές. 
 
*91.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ;ΠΟΣΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο ηγέτης … κατάσταση της οµάδας. 
  

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



70 
 

*92.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αποτελεσµατική … αλληλοϋποστήριξη.  
 
 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 135 – 140 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

 
450.Η αποτελεσµατική λειτουργία των οµάδων προσδιορίζει σηµαντικά την παραγωγικότητα 
και την αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης. Σ Λ 
 
451.Ο πλήρης ορισµός της οµάδας είναι: Οµάδα σχηµατίζουν δύο ή περισσότερα άτοµα που 
αναπτύσσουν σχέσεις µεταξύ τους, για να πετύχουν κοινούς στόχους. Σ Λ 
 
452.Το σύνολο των παιδιών της χορωδίας του σχολείου δεν αποτελεί οµάδα. Σ Λ 
 
453.Δύο άτοµα δεν µπορούν να σχηµατίζουν οµάδα. Σ Λ 
 
454.Το τµήµα πωλήσεων µιας επιχείρησης είναι µια λειτουργική οµάδα. Σ Λ 
 
455.Τα κύρια είδη των τυπικών οµάδων είναι οι λειτουργικές οµάδες και οι οριζόντιες –
διατµηµατικές οµάδες. Σ Λ 
 
456.Οι οριζόντιες- διατµηµατικές οµάδες µπορεί να είναι µόνιµες ή προσωρινές. Σ Λ 
 
457.Συνέργεια σηµαίνει ότι η ολότητα  είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της. 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000) 
  Σ Λ 
 
458.Τα µέλη των οριζόντιων – διατµηµατικών οµάδων έχουν συγκεκριµένη ευθύνη για την 
υλοποίηση κάποιας λειτουργίας και έργου στην επιχείρηση.  Σ Λ 
 
459.Η σύνθεση των λειτουργικών οµάδων παραµένει σταθερή διαχρονικά. Σ Λ 
 
460.Η αποτελεσµατική οµάδα συµβάλλει στην επίτευξη συντονισµού και στην αντιµετώπιση 
της πολυπλοκότητας της επιχείρησης. Σ Λ 
 
461.Το σύνολο των επιβατών του λεωφορείου δεν αποτελεί οµάδα. Σ Λ 
 
462.Όταν η οµάδα είναι ώριµη και λειτουργεί αποτελεσµατικά, δηµιουργούνται φαινόµενα 
συνέργειας. Σ Λ 
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463.Η άτυπη οµάδα αποτελεί απόφαση και έργο της επίσηµης οργάνωσης ή διοίκησης. Σ Λ 
 
464.Η οµάδα δηµιουργεί ευνοϊκό κλίµα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, 
καθώς και ορισµένων αναγκών του «εγώ». Σ Λ 
 
465.Τα άτοµα δεν έχουν την δυνατότητα της ανάπτυξης των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητάς τους, όταν συνεργάζονται µε άλλα άτοµα της οµάδας. Σ Λ 
 
466.Στην περίπτωση που οι εργαζόµενοι κάνουν µόνο ότι προβλέπει η τυπική οργάνωση και 
εκτελούν τις οδηγίες των προϊσταµένων τους, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει το επιθυµητό 
αποτέλεσµα.  Σ Λ 
 
467.Το άθροισµα των µεµονωµένων αποτελεσµάτων των ατόµων που αποτελούν την οµάδα 
είναι µεγαλύτερο από το αποτέλεσµα ολόκληρης της οµάδας. Σ Λ 
 
468.Όταν εµφανίζεται η οµαδική σκέψη, εκλογικεύονται µη λογικές καταστάσεις. Σ Λ 
 
469.Ένας από τους λόγους δηµιουργίας των λειτουργικών οµάδων είναι και ο συντονισµός 
συνεργατών, λειτουργιών ή αποφάσεων µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων. Σ Λ 
 
470.Όταν εµφανίζεται η οµαδική σκέψη, τα άτοµα της οµάδας δεν πιέζονται να 
συµµορφωθούν σε εξωπραγµατικά πρότυπα ή κανόνες. Σ Λ 
 
471.Όταν τα άτοµα δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν ως οµάδα, τότε είναι δυνατόν να 
συµπεριφέρονται λιγότερα υπεύθυνα. Σ Λ 

 
472.Η οµαδική σκέψη είναι θετικό χαρακτηριστικό των οµάδων. Σ Λ 
 
473.Ένα από τα βασικά στοιχεία του καλού κλίµατος στην οµάδα είναι και η ελευθερία 
έκφρασης των µελών. Σ Λ 
 
474.Είναι σηµαντικό για την αποτελεσµατικότητα της οµάδας το κάθε µέλος να γνωρίζει 
ακριβώς τι περιµένουν τα άλλα µέλη από αυτό. Σ Λ 
 
475.Ο αριθµός των µελών µιας οµάδας πρέπει να κυµαίνεται από 5 έως 12 άτοµα. Σ Λ 
 
476.Ο ηγέτης µπορεί να συµβάλλει στη διαµόρφωση οµαδικού πνεύµατος και κατάλληλου 
κλίµατος µέσα στην οµάδα. Σ Λ 
 
477.Το κατάλληλο µέγεθος του αριθµού των µελών µιας οµάδας εξαρτάται αποκλειστικά από 
τη φύση του έργου της. Σ Λ 
 
478.Σε µια οµάδα είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι ηγέτες. Σ Λ 
 
479.Η ύπαρξη κοινών στόχων και οράµατος δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατικότητα µιας οµάδας. Σ Λ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
480.ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΜΑΔΑ: 
α)το σύνολο των ατόµων µιας δηµοτικής χορωδίας. 
β)το σύνολο των θεατών µιας θεατρικής παράστασης. 
γ)το σύνολο των επιβατών ενός λεωφορείου. 
δ)το σύνολο των εργαζοµένων σε µια τράπεζα. 
ε)το β και το γ. 
στ)το β, το γ και το δ. 
 
481.ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ: 
α)λειτουργικές, τυπικές οµάδες. 
β)διατµηµατικές, άτυπες οµάδες. 
γ)οριζόντιες, άτυπες οµάδες. 
δ)οριζόντιες- διατµηµατικές, τυπικές οµάδες. 
ε)λειτουργικές, άτυπες οµάδες. 
 
482.Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΟΛΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ: 
α)τις άτυπες οµάδες. 
β)τις λειτουργικές οµάδες. 
γ)τις οριζόντιες – διατµηµατικές οµάδες. 
 
483.ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ: 
α)οι οµάδες επιτυγχάνουν µεγαλύτερο αποτέλεσµα από ότι το άθροισµα των µεµονωµένων 
αποτελεσµάτων των µελών τους. 
β)οι οµάδες επιτυγχάνουν µικρότερο αποτέλεσµα από ότι το άθροισµα των µεµονωµένων 
αποτελεσµάτων των µελών τους. 
γ) οι οµάδες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσµα από ότι το άθροισµα των µεµονωµένων 
αποτελεσµάτων των µελών τους. 
δ)η οµάδα συµβάλλει στην επίτευξη συντονισµού των επιµέρους τµηµάτων της επιχείρησης. 
 
484:ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 
α)η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. 
β)η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων. 
γ)η παραγωγικότητα και η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 
 
485.Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ: 
α)θετικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των οµάδων. 
β)αρνητικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των οµάδων. 
 
486.ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ: 
α)η διαίρεση της ευθύνης στην οµαδική σκέψη. 
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β)το φαινόµενο της συνέργειας. 
γ)η αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας. 
δ)η δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 
 
487.ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ: 
α)από τη φύση του έργου της. 
β)από την ωριµότητα των µελών της. 
γ)από το α και το β 
 
488.ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ: 
α)είναι απαραίτητο να υπάρχει µόνο ένας τυπικός ηγέτης. 
β)είναι απαραίτητο να υπάρχει µόνο ένας άτυπος ηγέτης. 
γ)µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν τυπικοί ηγέτες. 
δ)µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν άτυποι ηγέτες. 
ε)µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι τυπικοί ή άτυποι ηγέτες. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 
489. Τα άτοµα που η διοίκηση συνειδητά ……..…………..και στα οποία επιβάλλει 
συγκεκριµένο τρόπο ……………………….. και συµπεριφοράς συγκροτούν 
……………………. οµάδα. 
 
490.Τα κύρια είδη των τυπικών οµάδων είναι οι ……………………….(…………………) 
οµάδες και οι ……………………….. - ………………………. οµάδες. 
 
491.Όταν τα άτοµα δεν αισθάνονται ότι λειτουργούν ως οµάδα, τότε αντί για 
………………….. υπάρχει ………………… . 
 
492.Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσµατικότητας της οµάδας είναι:  

• Τα ……………………. ……….της οµάδας. 
• Οι κανόνες – διαδικασίες - ………………… . 
• Οι κοινοί στόχοι - …………………… . 
• Ο …………………………. . 
• Το κλίµα - ………………………. . 

 

Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 135 - 140 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
493.Οι λειτουργικές οµάδες αποτελούνται από εργαζοµένους διαφορετικών διευθύνσεων ή 
τµηµάτων ή και από εργαζόµενους µε διαφορετική ειδικότητα. 
( Θέµα Πανελληνίων Απολυτήριων Εξετάσεων 2003) Σ Λ 
 
494.Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσµατικότητας της οµάδας είναι: τα µέλη της 
οµάδας, οι κανόνες – διαδικασίες – µέθοδοι, οι κοινοί στόχοι – όραµα, ο ηγέτης, η 
εµπιστοσύνη. Σ Λ 
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3.4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Α. Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

2.Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
3.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
4.ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
5.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 

7.ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΟΥΝ 
 

8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
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1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

93.ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΑΠΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επικοινωνία …. µε την κακή επικοινωνία. 
 
*94ΠΟΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΥΠΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο χώρο …. λειτουργία της επιχείρησης.  

 
1.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
*95.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σαφής ορισµός … των οµάδων. 

 
2.Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
*96. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η επικοινωνία … µε το περιβάλλον της. 
 
*97.ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΩΝΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όµως, παρά τον καθοριστικό … εργαζοµένους. 
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3.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
*98.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η διαδικασία … αµφίδροµη επικοινωνία. 

 
*99.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η πηγή….. από τον δέκτη.  
 
*100.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ; ΤΙ 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κώδικας – Κωδικοποίηση…. τα µέσα τηλεπικοινωνιών. 
 
 
*101.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύλληψη του δέκτη … έλεγχος (feed back). 
 
 
*102.ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΡΟΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
(ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ) ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΩΣΤΕ Η ΡΟΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αποτελεσµατική υλοποίηση … και σε ΄΄οριζόντια΄΄. 
 
*103.ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η παραδοσιακή µορφή … τους αποδέκτες. 
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*104. ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η ροή … της οργάνωσης. 
 
 
*105. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Εκτός από … µεταξύ τους. 

 
4.ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
*106.ΠΟΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ 
ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι πολλά τα εµπόδια … των ατόµων να επικοινωνήσουν. 
 
*107.ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Μια σύντοµη …. των στόχων της επικοινωνίας. 

 
5.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
*108.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ, ΑΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΩΣΤΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η γνώση ….του µηνύµατος. 
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6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
*109.ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ ΣΤΟΝ 
ΔΕΚΤΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η αποτελεσµατικότητα … για διόρθωση. 

 
7.ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΤΟΥΝ 

 
*110.ΓΙΑΤΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΟΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο τρόπος … του δέκτη. 
 
*111.ΤΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η γλώσσα … πολιτισµούς. 
 
*112.ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΜΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΟΥΝ, ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η καλή … επικοινωνία. 
 

*113.ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ;ΠΩΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ; 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2002) 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το µήνυµα … της πληρότητας. 
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8.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 
 
114.ΠΟΤΕ Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από την πλευρά … στη συνέχεια. 
 

*115.α)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΡΟΑΣΗΣ;ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ; 
β)ΑΠΟ ΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΑΚΡΟΑΣΗ;ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΡΟΑΣΗΣ; 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2003) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
α)Παθητική ακρόαση …. του µηνύµατος. 
β)Ενεργητική ακρόαση … να του µεταβιβάσει. 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
Α΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 141 – 156 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
495.Η διαδικασία της επικοινωνίας αρχίζει πολύ πριν ο ποµπός έχει την επιθυµία να 
µεταβιβάσει µια πληροφορία ή µια σκέψη στον ποµπό. Σ Λ 
 
496.Στη διαδικασία της επικοινωνίας ο ποµπός µπορεί να είναι µόνο άνθρωπος. Σ Λ 
 
497.Η επικοινωνία είναι απλή µετάβαση πληροφοριών ή νοηµάτων. Σ Λ 
 
498.Μέσω της κωδικοποίησης ο ποµπός µετατρέπει αυτό που επιθυµεί να µεταβιβάσει σε ένα 
νόηµα µε τη µορφή του µηνύµατος. Σ Λ 
 
499.Το 80% του µηνύµατος που στέλνεται από το πρώτο στο τελευταίο ιεραρχικό στάδιο 
µιας επιχείρησης φτάνει αναλλοίωτο. Σ Λ 
 
500.Η αποτελεσµατικότητα των τυπικών και άτυπων µονάδων είναι συνάρτηση της 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας. Σ Λ 
 
501.Η συνεργασία και ο συντονισµός των µελών µιας οµάδας δεν µπορούν, σε καµιά 
περίπτωση, να επιτευχθούν χωρίς την επικοινωνία. Σ Λ 
 
502.Στο χώρο των επιχειρήσεων, τα διοικητικά στελέχη δαπανούν για επικοινωνία λιγότερο 
από το 70% του χρόνου τους. 
  Σ Λ 
 
503.Μέσω της επικοινωνίας επηρεάζονται η γνώση, η σκέψη, η ιδεολογία, τα αισθήµατα και 
η συµπεριφορά του δέκτη. Σ Λ 
 
504.Ο κώδικας αποτελείται κυρίως από τη γλώσσα, τα σύµβολα και τις κινήσεις του 
σώµατος. Σ Λ 
 
505.Το µήνυµα αποκωδικοποιείται από τον ποµπό.  Σ Λ 
 
506.Μέσω της αµφίδροµης επικοινωνίας ο δέκτης γίνεται ποµπός και ο ποµπός δέκτης. Σ Λ 
 
507.Αποκωδικοποίηση είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο δέκτης µετατρέπει το µήνυµα 
σε νόηµα, δίνοντας σηµασία στις λέξεις, τις κινήσεις ή τα σύµβολα. 
(ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000) 
  Σ Λ 
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508.Στην από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία η µεταβίβαση µηνυµάτων γίνεται µε κουτιά 
παραπόνων, έρευνες «γνωµών» και ικανοποίησης των εργαζοµένων, προτάσεις υποδείξεων. Σ Λ 
 
509.Μέσω της επικοινωνίας ο ποµπός Α στοχεύει, σε τελική ανάλυση, να επηρεάσει την 
κατάσταση και τη συµπεριφορά του δέκτη Β. Σ Λ 
 
510.Τυπικά, η επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων µιας επιχείρησης γίνεται µεταξύ 
των προϊσταµένων. Σ Λ 
 
511.Ο δέκτης µπορεί να συλλάβει το µήνυµα µόνο µε την όραση, µόνο µε την ακοή ή και µε 
τις δύο αισθήσεις ταυτόχρονα. Σ Λ 
 
512.Η παραδοσιακή µορφή επικοινωνίας είναι αυτή που αρχίζει στα ανώτερα κλιµάκια και 
καταλήγει στα κατώτερα.. Σ Λ 
 
513.Αποτέλεσµα της κωδικοποίησης είναι το µήνυµα. Σ Λ 
 
514.Στην από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία οι υφιστάµενοι δεν έχουν την ευκαιρία να 
στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε τα προβλήµατα της εργασίας τους. Σ Λ 
 
515.Είναι σύνηθες φαινόµενο τα άτοµα που κατέχουν την εξουσία να αγνοούν την 
σπουδαιότητα της από κάτω προς τα πάνω επικοινωνίας. Σ Λ 
 
516.Οριζόντια είναι η επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων που βρίσκονται σε διαφορετικά 
τµήµατα της επιχείρησης. Σ Λ 

 
517.Κάθετη επικοινωνία είναι µόνο η επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω. Σ Λ 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
518.Οι διαφορετικές αντιλήψεις των ατόµων δεν αποτελούν εµπόδιο στην επικοινωνία 
µεταξύ τους. Σ Λ 
 
519.Τα εµπόδια της επικοινωνίας διακρίνονται σε φυσιολογικά και ψυχοσυγκινησιακά. Σ Λ 
 
520.Η ενέργεια του δέκτη να βγάζει βιαστικά συµπεράσµατα δεν αποτελεί εµπόδιο 
αποτελεσµατικής επικοινωνίας. Σ Λ 
 
521.Η αποτελεσµατική επικοινωνία απαιτεί να υπάρχει σαφήνεια στο στόχο του ποµπού. Σ Λ 
 
522.Για κάθε µήνυµα υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας. Σ Λ 
 
523.Η κόπωση αποτελεί φυσιολογικό εµπόδιο επικοινωνίας. Σ Λ 
 
524.Οι δοµές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα µέσα είναι περιβαλλοντικά εµπόδια 
επικοινωνίας. Σ Λ 
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525.Το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας τους καθορίζει συνήθως ο δέκτης. Σ Λ 
 
526.Ένα από τα εµπόδια επικοινωνίας είναι και τα πολυάριθµοι ιεραρχικά επίπεδα. Σ Λ 
 
527.Μήνυµα µε έλλειψη πληρότητας θεωρείται µη σωστό. Σ Λ 
 
528.Τα φυσιολογικά εµπόδια επικοινωνίας πηγάζουν από τον ποµπό και από το περιβάλλον 
µέσα στο οποίο αυτή πραγµατοποιείται. Σ Λ 
 
529.Στην περίπτωση που η εξουσία ασκείται αυταρχικά, η αποτελεσµατικότητα της 
επικοινωνίας µειώνεται. Σ Λ 
 
530.Όταν κάποιος έχει υπερευαισθησία σε κάποιες λέξεις, επικεντρώνεται σε αυτές και δεν 
δίνει την πρέπουσα προσοχή ή σηµασία στα υπόλοιπα στοιχεία του µηνύµατος. Σ Λ 
 
531.Η επικοινωνία δεν περιορίζεται όταν µεταξύ ποµπού και δέκτη υπάρχει σχέση έντονου 
ανταγωνισµού. Σ Λ 
 
532.Η έλλειψη ενδιαφέροντος από τη µεριά του δέκτη αποθαρρύνει τον ποµπό να εκφραστεί 
και να συνεχίσει την επικοινωνία. Σ Λ 
 
533.Η προκατάληψη δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εµπόδιο στην επικοινωνία δύο ατόµων. Σ Λ 
 
534.Υπάρχουν περιπτώσεις που οι συνοµιλητές χρησιµοποιήσουν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, 
όµως η σηµασία τους είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ Λ 
 
535.Η προδιάθεση / προκατάληψη είναι δυνατόν να αλλοιώσει το πραγµατικό νόηµα του 
µηνύµατος. Σ Λ 
 
536.Η επιλεκτική σύλληψη αποτελεί συνέπεια του εµποδίου των δοµών / διαδικασιών. Σ Λ 
 
537.Ο κώδικας που χρησιµοποιούν οι γιατροί στη δουλειά τους είναι διαφορετικός από τον 
κώδικα των αρχιτεκτόνων. Σ Λ 
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΚΡΟΑΣΗ 
 
538.Υπάρχει ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της επικοινωνίας. Σ Λ 
 
539.Με την ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας επιδιώκεται ο περιορισµός των αποκλίσεων 
µεταξύ αυτών που οι ποµποί επιθυµούν να µεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες 
αντιλαµβάνονται. Σ Λ 
 
540.Ο έλεγχος (feedback) δεν αποτελεί χρήσιµο στοιχείο βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας της επικοινωνίας. Σ Λ 
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541.Η αποτελεσµατικότητα της µετάδοσης ενός µηνύµατος εξαρτάται από την προετοιµασία 
του ποµπού και από τους τρόπους – µέσα µετάδοσης που χρησιµοποιεί. Σ Λ 
 
542.Πολλές εκφράσεις του σώµατος σηµαίνουν τα ίδια πράγµατα σε διαφορετικούς 
πολιτισµούς. Σ Λ 
 
543.Οι διαφορές µεταξύ του ποµπού και δέκτη εντοπίζονται κυρίως στην αντίληψη και τον 
κώδικα που χρησιµοποιούν. Σ Λ 
 
544.Το άτοµο µπορεί να ελέγξει καλύτερα την έκφραση του σώµατος από ότι τα λόγια του. Σ Λ 
 
545.Η πληρότητα δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της περιεκτικότητας. Σ Λ 
 
546.Οι επαναλήψεις επιδρούν αρνητικά στη διάθεση του δέκτη για επικοινωνία. Σ Λ 
 
547.Πιο σηµαντικά δεν είναι «πώς» το λέµε αλλά «τι» λέµε. Σ Λ 
 
548.Η σαφήνεια του µηνύµατος εξαρτάται αποκλειστικά από τον κώδικα που 
χρησιµοποιείται. Σ Λ 
 
549.Οι εκφράσεις και οι κινήσεις του προσώπου ανήκουν στη «γλώσσα του σώµατος». Σ Λ 
 
550.Θεωρείται χρήσιµο να δίνεται το περιεχόµενο του µηνύµατος µε όσο περισσότερες λέξεις 
γίνεται. Σ Λ 
 
551.Συνήθως η «γλώσσα του σώµατος» είναι πιο ειλικρινής από τη «γλώσσα του λόγου». Σ Λ 

 
552.Ο δέκτης έχει την τάση να συµπληρώνει από µόνος του τα πληροφοριακά κενά. Σ Λ 
 
553.Ο πιο κρίσιµος παράγοντας της διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας είναι ο τρόπος 
µετάδοσης του µηνύµατος. Σ Λ 
 
554.Προτάσεις πολυσύνθετες και αφηρηµένες έχουν αρνητική χρησιµότητα. Σ Λ 
 
555.Όταν το µήνυµα δεν έχει πληρότητα, ο δέκτης, χωρίς να το επιθυµεί, διαστρεβλώνει το 
νόηµά του.  Σ Λ 
 
556.Η χρησιµοποίηση απλής γλώσσας και λέξεων βελτιώνει την επικοινωνία µεταξύ ποµπού 
και δέκτη. Σ Λ 
 
557.Η ενεργητική ακρόαση περιλαµβάνει την προσπάθεια του ποµπού να εκφράσει και να 
µεταβιβάσει µε σωστό τρόπο αυτό που επιθυµεί. Σ Λ 
 
558.Η οπτική επαφή και τα νεύµατα από τη µεριά του δέκτη είναι µια από τις βασικές 
ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης. Σ Λ 
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559.Η αποτελεσµατική ακρόαση απαιτεί την ύπαρξη σωστής παθητικής και ενεργητικής 
ακρόασης. Σ Λ 
 
560.Ο έλεγχος, από την πλευρά του δέκτη, αν έχει κατανοήσει σωστά το µήνυµα, είναι µια 
από τις βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης. Σ Λ 
 
561.Τα χαρακτηριστικά της παθητικής ακρόασης είναι η σωστή σύλληψη και ερµηνεία, από 
την πλευρά του δέκτη, του µηνύµατος που του στέλνει ο ποµπός. Σ Λ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
562.ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΑΠΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
α)περισσότερο από το 80% του χρόνου τους. 
β)λιγότερο από το 30% του χρόνου τους. 
γ)περισσότερο από το 70% του χρόνου τους. 
δ)λιγότερο από το 70% του χρόνου τους. 
 
563.ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ: 
α)καλή επικοινωνία. 
β)αποτελεσµατική επικοινωνία. 
γ)καλή διαπροσωπική επαφή. 
δ)αποτελεσµατική διαπροσωπική επαφή. 
 
564.ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΤΑΝΕΙ 
ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑ: 
α)20%. 
β)30%. 
γ)70%. 
δ)80%. 
 
565.ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΕΙΤΑΙ: 
α)από τον ποµπό. 
β)από το δέκτη. 
 
566.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ: 
α)ένα άτοµο έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία σε ένα άλλο άτοµο. 
β)ένα άτοµο ή µια οµάδα έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία σε ένα άλλο 
άτοµο. 
γ)ένα άτοµο ή µια οµάδα έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία σε ένα άλλο 
άτοµο ή µια οµάδα. 
δ)ένα άτοµο ή µια οµάδα έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία ή µια σκέψη σε 
ένα άλλο άτοµο. 
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ε)ένα άτοµο ή µια οµάδα έχει την επιθυµία να µεταβιβάσει µια πληροφορία ή µια σκέψη σε 
ένα άλλο άτοµο ή µια οµάδα. 
 
567.ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ/ ΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
α)η πηγή. 
β)το µήνυµα. 
γ)η σύλληψη. 
δ)οι θόρυβοι. 
 
568.ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ: 
α)ποµπό. 
β)δέκτη. 
 
569.ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ: 
α)η φυσική έκφραση του νοήµατος. 
β)η λογική έκφραση του νοήµατος. 
 
570.Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ: 
α)στην κατανόηση του µηνύµατος. 
β)στον έλεγχο. 
γ)στα δίκτυα µεταβίβασης. 
δ)στην κωδικοποίηση. 

 
571.Η ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ: 
α)από πάνω προς τα κάτω. 
β)από κάτω προς τα πάνω. 
γ)από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα. 
 
572.Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ: 
α)που αρχίζει από τα ανώτερα κλιµάκια και καταλήγει στα κατώτερα. 
β)που αρχίζει από κατώτερα κλιµάκια και καταλήγει στα ανώτερα. 
γ)που αρχίζει από τα κατώτερα κλιµάκια και καταλήγει στα ανώτερα χωρίς την αντίστροφη 
λειτουργία. 
δ)που αρχίζει από τα ανώτερα κλιµάκια και καταλήγει στα κατώτερα χωρίς την αντίστροφη 
λειτουργία. 
 
573.ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ «ΓΝΩΜΩΝ» ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΗΚΟΥΝ: 
α)στην από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία. 
β)στην από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. 
γ)στην οριζόντια επικοινωνία. 
 
574.ΣΕ ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Η: 
α)από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία. 
β)από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. 
γ)οριζόντια επικοινωνία. 
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575.ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ: 
α)την από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία. 
β)την από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. 
γ)την οριζόντια επικοινωνία. 
 
576.ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η: 
α)από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία. 
β)από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία. 
γ)οριζόντια επικοινωνία. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
577.ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΜΠΟ Ή ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΠΗΓΑΖΟΥΝ: 
α)τα φυσιολογικά εµπόδια. 
β)τα ψυχοσυγκινησιακά εµπόδια. 
γ)τα περιβαλλοντικά εµπόδια. 
δ)το α και το β. 
ε) το α και το β και το γ. 
 
578.Η ΚΟΠΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ: 
α)φυσιολογικό εµπόδιο επικοινωνίας. 
β)ψυχοσυγκινησιακό εµπόδιο επικοινωνίας. 
γ)περιβαλλοντικό εµπόδιο επικοινωνίας. 
 
579.ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ: 
α)τον ποµπό. 
β)το δέκτη. 
γ)το περιβάλλον  
δ)το α και το β. 
ε)το α, το β και το γ. 
!

580.Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ: 
α)φυσιολογικό εµπόδιο επικοινωνίας. 
β)ψυχοσυγκινησιακό εµπόδιο επικοινωνίας. 
γ)περιβαλλοντικό εµπόδιο επικοινωνίας. 
 
581.ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΗ ΣΩΣΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ: 
α)ο ποµπός. 
β)ο δέκτης. 
γ)το περιβάλλον. 
δ)και ο ποµπός και ο δέκτης. 
 
582.ΣΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΟΥ «ΜΗ ΣΩΣΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ» ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ: 
α)η έλλειψη πληρότητας του µηνύµατος. 
β)η κακή επιλογή του χρόνου. 
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γ)η ασάφεια. 
δ)η µη ακρίβεια. 
 
583.Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ: 
α)τον ποµπό. 
β)τον δέκτη. 
γ)τον ποµπό και τον δέκτη. 
 
584.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: 
α)τον ποµπό. 
β)τον δέκτη. 
γ)τον ποµπό και τον δέκτη. 
 
585.ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΜΑ: 
α)υπάρχει µόνο ένας τρόπος επικοινωνίας. 
β)υπάρχει µόνο ένα µέσο επικοινωνίας. 
γ)υπάρχει µόνο ένα µέσο και µόνο ένας τρόπος επικοινωνίας. 
δ)υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας. 
ε)υπάρχουν εναλλακτικά µέσα επικοινωνίας. 
στ)υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και µέσα επικοινωνίας. 
 
586.ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
α)κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και γίνονται αποδεκτές, γιατί αυτή έχει την 
προκατάληψη ότι οι εργαζόµενοι διεκδικούν υπέρ της επιχείρησης. 
β)δεν κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και δεν γίνονται αποδεκτές, γιατί αυτή έχει την 
προκατάληψη ότι οι εργαζόµενοι διεκδικούν κατά της επιχείρησης. 
 
587.Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ: 
α)τις γνώσεις του. 
β)τις εµπειρίες του. 
γ)την προσωπικότητά του. 
δ)το α και το β. 
ε)το α, το β και το γ. 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΚΡΟΑΣΗ 
!

588.Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ: 
α)ποσοτικά. 
β)ποιοτικά. 
γ)ποσοτικά και ποιοτικά. 
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589.Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: 
α)µεταξύ αυτών που οι ποµποί επιθυµούν να µεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες 
αντιλαµβάνονται.  
β)µεταξύ αυτών που οι ποµποί αντιλαµβάνονται και εκείνων που οι δέκτες επιθυµούν να 
αντιληφθούν. 
γ)µεταξύ αυτών που οι ποµποί επιθυµούν να µεταβιβάσουν και εκείνων που οι δέκτες 
επιθυµούν να αντιληφθούν. 
δ)µεταξύ αυτών που οι ποµποί αντιλαµβάνονται και εκείνων που οι δέκτες επιθυµούν να 
µεταβιβάσουν. 
 
590.Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ: 
α)το χρώµα της φωνής του ποµπού. 
β)τη «γλώσσα του σώµατος». 
γ)τη «γλώσσα του λόγου». 
δ)το πόσο σηµαντικός είναι ο στόχος. 
 
591.ΤΑ ΛΟΓΙΑ: 
α)παίζουν µικρό ρόλο σχετικά µε τη φωνή και το σώµα. 
β)παίζουν µεγάλο ρόλο σχετικά µε τη φωνή και το σώµα. 
 
592.ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ: 
α)το «τι» λέµε. 
β)το «πώς» το λέµε. 
!

593.ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ: 
α)στη «γλώσσα του λόγου». 
β)στη «γλώσσα του σώµατος». 
 
594.ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΙΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
α)η «γλώσσα του λόγου». 
β)η «γλώσσα του σώµατος». 
 
595.ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ: 
α)τα λόγια από την έκφραση του σώµατος. 
β)την έκφραση του σώµατος από τα λόγια. 
 
596.ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ: 
α)σηµαίνουν τα ίδια πράγµατα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς. 
β)δεν σηµαίνουν τα ίδια πράγµατα σε διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς. 
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597.ΟΙ ΦΛΥΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ: 
α)την σαφήνεια – ακρίβεια του µηνύµατος.  
β)την πληρότητα του µηνύµατος. 
γ)την περιεκτικότητα –συντοµία του µηνύµατος. 
 
598.ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ 
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ: 
α)η σαφήνεια – ακρίβεια του µηνύµατος. 
β)η πληρότητα του µηνύµατος. 
γ)η περιεκτικότητα – συντοµία του µηνύµατος. 
 
599.ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΔΕΚΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 
ΜΗΝΥΜΑ, ΑΛΛΑ ΒΓΑΖΕΙ ΒΙΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.ΑΥΤΟ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
α)τη σαφήνεια – ακρίβεια του µηνύµατος. 
β)την πληρότητα του µηνύµατος. 
γ)την περιεκτικότητα – συντοµία του µηνύµατος. 
 
600.Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ: 
α)σωστή παθητική ακρόαση. 
β)σωστή ενεργητική ακρόαση. 
γ)σωστή ενεργητική και παθητική ακρόαση. 
 
601.Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α)της παθητικής ακρόασης. 
β)της ενεργητικής ακρόασης. 
 
602.Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΤΗ ΑΝ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ 
ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α)της παθητικής ακρόασης. 
β)της ενεργητικής ακρόασης. 
 
603.Η ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΑΝΕΤΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
α)της παθητικής ακρόασης. 
β)της ενεργητικής ακρόασης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

 
604. Για να επικοινωνούµε σωστά, αποτελεί βασική προϋπόθεση η κατανόηση της 
………………. και της …………………… της επικοινωνίας, των συνηθέστερων 
…………………. και …………………….. σε αυτήν και ορισµένων βασικών 
………………… που οφείλουµε να ακολουθούµε όταν επικοινωνούµε.  
 
605. Στη διαδικασία της επικοινωνίας βασικά στοιχεία αποτελούν: 

• Η πηγή(……………………. ……….) 
• Ο κώδικας του ποµπού - ………………… . 
• Το…………………… . 
• Τα κανάλια ή  …………………………. . µεταβίβασης. 
• Η ………………………. .(……………………………). 
• Ο κώδικας του δέκτη (…………………………………). 
• Η ……………………του µηνύµατος ή …………………. . 

 
606.Ορισµένα από τα εµπόδια που αφορούν τον ποµπό, το ………………… και το 
περιβάλλον είναι: 

• Οι ασαφείς ………………………….. . 
• Η κακή επιλογή ………………………….. και µέσου. 
• Τα βιαστικά …………………………….. . 
• Οι ……………………………….. . 

 
607.Μεταξύ της «γλώσσας του …………………….» και της «γλώσσας του 
……………………….» πιο ειλικρινής είναι η ………………………. . 
 
608.Τα χαρακτηριστικά της ………………………….. ακρόασης είναι η σωστή 
……………………….,  ……………………………. και …………………………….. από το 
……………………………. των µηνυµάτων του………………………………….. .  
 

Β΄ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ(ΣΕΛ. 141 - 156 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ) 

 
609.Η αµφίδροµη ροή πληροφοριών, για να είναι αποτελεσµατική, απαιτεί κατάλληλες 
δοµές, δίκτυα πληροφοριών και διαδικασίες επικοινωνίας. 
  Σ Λ 
 
610.Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαµορφώνεται από τις γνώσεις του και τις εµπειρίες του. Σ Λ 
 
611. «Έχω ενσυναίσθηση» στη θεωρία της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
σηµαίνει «συµπάσχω». 
  Σ Λ 
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612.ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 
α)το φαινόµενο της οµαδικής σκέψης. 
β)το φαινόµενο της συνέργειας. 
γ)η απώλεια χρόνου. 
δ)η διαίρεση της ευθύνης κατά την οµαδική σκέψη. 
 
613.ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΝΑ 
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ: 
α)σαφήνεια /πληρότητα –ακρίβεια/ περιεκτικότητα –συντοµία. 
β)σαφήνεια- ακρίβεια/ πληρότητα- συντοµία/ περιεκτικότητα. 
γ)σαφήνεια- ακρίβεια/ πληρότητα / περιεκτικότητα-συντοµία. 
δ)ακρίβεια/ πληρότητα- σαφήνεια/ περιεκτικότητα- συντοµία. 
 
614.ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
α)λιγότερο από το 70% του χρόνου τους. 
β)περισσότερο από το 80% του χρόνου τους. 
γ) περισσότερο από το 70% του χρόνου τους. 
δ)λιγότερο από το 80% του χρόνου τους. 
 
615.Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ: 
α)σε κάθετη και οριζόντια. 
β)στην από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία και στην από κάτω προς τα πάνω. 
γ)σε κάθετη –από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία – οριζόντια. 
δ)σε κάθετη– από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία– 
οριζόντια. 
 
616.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ 
ΙΔΙΕΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΛΕΞΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΛΑ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΤΛ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ 
ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ: 
α)τους κώδικες. 
β)τις διαφορετικές αντιλήψεις. 
γ)κακή επιλογή τρόπου και µέσου. 
δ)έλλειψη ενδιαφέροντος / απροσεξία. 
 
617.ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ: 
α)την προετοιµασία της επικοινωνίας.  
β)τη µετάδοση του µηνύµατος. 
γ)τον έλεγχο. 
 
618.ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΗΚΟΥΝ: 
α)στη «γλώσσα του σώµατος». 
β)στη «γλώσσα του λόγου». 
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