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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.5, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1  Η αρχή της χρονικής δέσµευσης αποτελεί βασική αρχή του προγραµµατισµού. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.2  Στην κορυφή της ιεραρχικής πυραµίδας βρίσκεται η Ανώτερη ∆ιοίκηση.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.3  Ο ηγέτης που ακολουθεί το γραφειοκρατικό τύπο ηγεσίας, απευθύνεται στα ανώτερα κλιµάκια, όταν 
αντιµετωπίζει προβλήµατα. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.4  Η παραδοσιακή εξουσία, κατά τον Βέµπερ, στηρίζεται και αντλείται από τους νόµους. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.5  Ο έλεγχος δεν πρέπει να είναι κυρωτικός, αλλά εποικοδοµητικός.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

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

Α.2.1 Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί χαρακτηριστικό του τυπικού προϊστάµενου; 
α) είναι καλός ακροατής  
β) ασχολείται µε όλες τις εργασίες 
γ) προωθεί στελέχη εκτός επιχείρησης   
δ) γνωρίζει τα ονόµατα όλων              (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.2 Ποια κατηγορία αναγκών ανήκει στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας, σύµφωνα µε τη θεωρία του Maslow; 
α) ανάγκες αυτοπραγµάτωσης 
β) φυσιολογικές ανάγκες 
γ) κοινωνικές ανάγκες 
δ) ανάγκες εκτίµησης                (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.3 H πιο διαδεδοµένη µορφή εξουσιοδότησης είναι: 
α) η λειτουργική µέθοδος 
β) η γραµµική µέθοδος  
γ) η γραµµική / επιτελική µέθοδος  
δ) η µέθοδος των επιτροπών και των συµβουλίων           (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 
 

Α.3 Οι αντικειµενικοί σκοποί και οι στόχοι µιας επιχείρησης πρέπει να είναι, µεταξύ άλλων, σαφώς καθορισµένοι  
και συνεπείς µεταξύ τους. Να αναφερθείτε αναλυτικά σε αυτά τα χαρακτηριστικά τους.         (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
 

Β.1  Εκτός από την αποτύπωση των διοικητικών σχέσεων, τι αποδίδει το οργανόγραµµα;  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.2 Να αναλύσετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται ο αριθµός των διοικητικών επιπέδων που 
δηµιουργούνται σε µία επιχείρηση.    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.3  Να αναλύσετε τις δύο κατηγορίες αναγκών – παραγόντων, σύµφωνα µε τη θεωρία του Herzberg.  
        (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 14) 
 

Β.4  Ποια προβλήµατα εµφανίζονται κατά τη λήψη των αποφάσεων, όταν η απόφαση είναι οµαδική;  
   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 
 
 
 
 


