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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Α.  Ο κάτοχος διπλώµατος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»  έχει 
πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί 
στον αθλητικό τοµέα ως ∆ιοικητικό Στέλεχος και γενικότερα σε ολόκληρο τον τοµέα αναψυχής και 
άθλησης ως βοηθός αθλητικού Manager (αθλητικά σωµατεία, ιδιωτικά γυµναστήρια, τουριστικές 
επιχειρήσεις και ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, ιδιωτικές και κρατικές αθλητικές κατασκηνώσεις και 
αθλητικές οµοσπονδίες). Επίσης µπορεί να απασχοληθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως πωλητής 
αθλητικών υπηρεσιών και εξοπλισµού, καθώς και µε το Αθλητικό Marketing και τη διαφήµιση. 

Β. Το «∆ιοικητικό Στέλεχος Αθλητισµού» ενεργεί υπεύθυνα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες 
επαγγελµατικές δραστηριότητες (DUTIES). 

1. Συµµετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών. 

2. Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για εφαρµογή σύγχρονων αθλητικών προγραµµάτων. 
3. Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και 

γεγονότων. 
4. Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση οποιασδήποτε 

επιχείρησης και οργανισµού πέραν των αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 
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2.Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Task Analysis) 
2.1 Συµµετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών 

επιχειρήσεων και οργανισµών. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία κάθε αθλητικής επιχείρησης 
και οργανισµού. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων υποκίνησης του 
προσωπικού. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες για την ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας και τη 
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες χειρισµού συγκρούσεων και εφαρµογής αλλαγών σε ένα 
οργανισµό. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες για τη στρατολόγηση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. 
2.2 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για εφαρµογή σύγχρονων αθλητικών προγραµµάτων. 

• Συµµετέχει στην κατάρτιση αθλητικών προγραµµάτων. 
• Συµµετέχει στην εφαρµογή Αρχών Κοινωνιολογίας. 
• Υιοθετεί επιστηµονικά συµπεράσµατα της κοινωνικής ψυχολογίας. 
• Συνεργάζεται άµεσα µε ειδικούς συνεργάτες (π.χ. προπονητές, ιατρούς κ.α.) στην επίλυση 

πρακτικών προβληµάτων όπως αυτά προκύπτουν. 
2.3 Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και 

γεγονότων. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και γεγονότων. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης των αθλητικών εκδηλώσεων. 
• Συµµετέχει στην εκπόνηση προγραµµάτων προβολής, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. 
• Συµµετέχει στον καταρτισµό εκθέσεων και απολογισµού των Αθλητικών Εκδηλώσεων. 

2.4 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση οποιασδήποτε 
επιχείρησης και οργανισµού πέραν των αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκηση κάθε επιχείρησης. 
• Είναι γνώστης των Λογιστικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των λογιστικών 

δεδοµένων. 
• Γνώστης της διαχείρισης και επεξεργασίας Στατιστικών πληροφοριών. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισµού καθώς και στις προβλέψεις του 

επιχειρηµατικού αθλητικού περιβάλλοντος. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ∆ιοικητικό Στέλεχος Αθλητισµού 

πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
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απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ιοικητικό Στέλεχος Αθλητισµού εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
2.1 Συµµετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία κάθε αθλητικής επιχείρησης 
και οργανισµού. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων υποκίνησης του 
προσωπικού. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες για την ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας και τη 
βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες χειρισµού συγκρούσεων και εφαρµογής αλλαγών σε ένα 
οργανισµό. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες για τη στρατολόγηση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. 
2.2 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για εφαρµογή σύγχρονων αθλητικών προγραµµάτων. 

• Συµµετέχει στην κατάρτιση αθλητικών προγραµµάτων. 
• Συµµετέχει στην εφαρµογή Αρχών Κοινωνιολογίας. 
• Υιοθετεί επιστηµονικά συµπεράσµατα της κοινωνικής ψυχολογίας. 
• Συνεργάζεται άµεσα µε ειδικούς συνεργάτες (π.χ. προπονητές, ιατρούς κ.α.) στην επίλυση 

πρακτικών προβληµάτων όπως αυτά προκύπτουν. 
2.3 Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και 
γεγονότων. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και γεγονότων. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης των αθλητικών εκδηλώσεων. 
• Συµµετέχει στην εκπόνηση προγραµµάτων προβολής, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. 
• Συµµετέχει στον καταρτισµό εκθέσεων και απολογισµού των Αθλητικών Εκδηλώσεων. 

2.4 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση οποιασδήποτε 
επιχείρησης και οργανισµού πέραν των αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 
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• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκηση κάθε επιχείρησης. 
• Είναι γνώστης των Λογιστικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των λογιστικών 

δεδοµένων. 
• Γνώστης της διαχείρισης και επεξεργασίας Στατιστικών πληροφοριών. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισµού καθώς και στις προβλέψεις του 

επιχειρηµατικού αθλητικού περιβάλλοντος. 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ιοικητικό Στέλεχος Αθλητισµού, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
2.1 Συµµετοχή στις διαδικασίες ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών 
επιχειρήσεων και οργανισµών. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την οργάνωση και λειτουργία κάθε αθλητικής επιχείρησης και 
οργανισµού. 

• Συµµετέχει στις αποφάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων υποκίνησης του προσωπικού. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες για την ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας και τη βελτίωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες χειρισµού συγκρούσεων και εφαρµογής αλλαγών σε ένα 

οργανισµό. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες για τη στρατολόγηση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. 

2.2 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για εφαρµογή σύγχρονων αθλητικών προγραµµάτων. 
• Συµµετέχει στην κατάρτιση αθλητικών προγραµµάτων. 
• Συµµετέχει στην εφαρµογή Αρχών Κοινωνιολογίας. 
• Υιοθετεί επιστηµονικά συµπεράσµατα της κοινωνικής ψυχολογίας. 
• Συνεργάζεται άµεσα µε ειδικούς συνεργάτες (π.χ. προπονητές, ιατρούς κ.α.) στην επίλυση 

πρακτικών προβληµάτων όπως αυτά προκύπτουν. 
2.3 Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και 
γεγονότων. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και γεγονότων. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης των αθλητικών εκδηλώσεων. 
• Συµµετέχει στην εκπόνηση προγραµµάτων προβολής, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. 
• Συµµετέχει στον καταρτισµό εκθέσεων και απολογισµού των Αθλητικών Εκδηλώσεων. 

2.4 Συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση οποιασδήποτε 
επιχείρησης και οργανισµού πέραν των αθλητικών επιχειρήσεων και οργανισµών. 

• Συµµετέχει στις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκηση κάθε επιχείρησης. 
• Είναι γνώστης των Λογιστικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των λογιστικών 

δεδοµένων. 
• Γνώστης της διαχείρισης και επεξεργασίας Στατιστικών πληροφοριών. 
• Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισµού καθώς και στις προβλέψεις του 

επιχειρηµατικού αθλητικού περιβάλλοντος. 
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4.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

(ΟΜΑ∆Α  2.1) 
 

1. Τι είναι το οργανόγραµµα ενός οργανισµού και τι δείχνει;  
2. Να δώσετε το οργανόγραµµα ενός Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ µε τη µορφή ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
3. Ποια είναι η  Οργάνωση της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού στην Ελλάδα; (Πυραµίδα). 
4. Ποια είναι η Οργάνωση και ∆ιοικητική ∆οµή του Εξωσχολικού Αθλητισµού;  
5. Τι γνωρίζετε για τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και τα Αθλητικά Σωµατεία; Ποια είναι η σχέση 

µεταξύ τους;  
6. Τι γνωρίζετε για τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού;(ρόλος και αρµοδιότητες)  
7. Τι γνωρίζετε για τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆.Ο.Ε.); Πόσα είναι τα µέλη της; Πόσοι είναι οι 

αντιπρόσωποι της Ελλάδας;  
8. Ποια είναι τα κυριότερα και µεγαλύτερα αθλητικά κέντρα της χώρας µας;  
9. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αθλητικών αγώνων;  
10. Τι είναι δηµόσιες σχέσεις και ποιος είναι ο ρόλος τους;  
11. Ποια είναι τα εργαλεία των δηµοσίων σχέσεων;  
12. Ποιες είναι οι παροχές του Κράτους προς τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και Σωµατεία;  
13. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης των Αθλητικών Κέντρων και Γυµναστηρίων;  
14. Τι γνωρίζετε για την Επιχειρησιακή χορηγία;  
15. Ποια είναι τα αίτια ανάπτυξης της Αθλητικής χορηγίας;  
16. Τι γνωρίζετε για την οικονοµική στήριξη του Αθλητισµού και ποιοι είναι οι κυριότεροι φορείς 

χρηµατοδότησης;  
17. Τι είναι ο Ερασιτεχνικός Αθλητισµός;  
18. Τι γνωρίζετε για τη «λειτουργική οργάνωση»;Να δώσετε ένα παράδειγµα.  
19. Τι είναι επικοινωνία και ποιοι είναι οι συντελεστές της;  
20. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας;  
21. Ποια είναι η τέχνη της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο;  
22. Τι γνωρίζετε για την Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) και πόσα είναι τα µέλη της;  
23. Τι είναι η έρευνα αγοράς και ποιες µεθόδους ερευνών γνωρίζετε;  
24. Ποιες µπορεί να είναι οι κυριότερες πηγές εσόδων για τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και Σωµατεία;  
25. Ποια είναι η αγορά εργασίας του Αθλητικού Manager;  
26. Τι είναι ο Επαγγελµατικός Αθλητισµός;  
27. Τι είναι το Αθλητικό Management και ποιες είναι οι δεξιότητες του Αθλητικού Manager;  
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(ΟΜΑ∆Α  2.2) 
 

1. Τι σηµαίνει «άθληµα»;  
2. Ποια είναι η βασική διαφορά αθλήµατος και αγωνίσµατος; 
3. Να αναφερθούν τρεις οµαδικές αθλητικές δραστηριότητες χωρίς συναγωνισµό. 
4. Τι είναι η «κοινωνική ψυχολογία»; 
5. Τι σηµαίνει «εξαρτηµένο ανακλαστικό»;  
6. Ποιος είναι ο στόχος της επιβράβευσης µιας πράξης από ψυχολογική σκοπιά;  
7. Πότε χαρακτηρίζεται ανεπαρκής η ηγεσία µιας οµάδας και ποια τα αποτελέσµατα αυτής της 

ανεπάρκειας;  
8. Βάσει  ποιων στοιχείων γίνεται η επιλογή των αθλητών µιας οµάδας; 
9. Ποιοι είναι οι βασικοί σκοποί της Φυσικής Αγωγής; 
10. Σε ποιον συνεργάτη µας πρέπει να έχουµε συνεχή πρόσβαση σε ένα αθλητικό κέντρο ή σε µια 

κατασκήνωση; 
11. Ποια είναι τα συνηθέστερα χαρακτηριστικά µιας οµάδας; 
12. Τι σηµαίνει «επιθετικότητα»; 
13. Ποιο είναι το βασικότερο µέτρο ασφαλείας σε µια κατασκήνωση; 
14. Να αναφερθούν τρεις αθλητικές δραστηριότητες όπου άντρες και γυναίκες µπορούν να 

συνυπάρξουν χωρίς εµφανή προβλήµατα. 
15. Τι πρότυπα αναδεικνύουν τα αποκλειστικά «γυναικεία» Ολυµπιακά αθλήµατα (π.χ. 

συγχρονισµένη κολύµβηση); 
16. Ποια είναι η βασική διαφορά ανταγωνισµού και συναγωνισµού στον αθλητισµό; 
17. Τι σηµαίνει «λογικοποίηση»; 
18. Ποιο είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της επιβράβευσης µιας αθλητικής δραστηριότητας; 
19. Ποιο είναι το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της χρήσης τιµωριών σε αθλητικά πλαίσια; 
20. Ποια είναι η διαφορά συναισθήµατος και λογικής; 
21. Ποια είναι τα βασικότερα προσόντα ενός ηγέτη οµάδας; 
22. Τι σηµαίνει «αποευαισθητοποίηση» και πώς καλλιεργείται; 
23. Τι είναι κίνητρα; Πόσων ειδών κίνητρα υπάρχουν στον αθλητισµό; ∆ώστε ένα παράδειγµα για το 

κάθε είδος. 
24. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι αµοιβές; Αναφέρετε ένα παράδειγµα σε κάθε κατηγορία. 
25. Ποιος είναι ο σκοπός της τιµωρίας και πότε αυτή είναι αποτελεσµατική; 
26. Ποιες είναι οι αιτίες εµφάνισης του στρες στους αγώνες; 
27. Με ποιους τρόπους ο προπονητής βοηθάει στη συνοχή της οµάδας; 
28. Ποιες συµβουλές θα δίνατε σ΄ έναν αθλητή, για την αντιµετώπιση απροόπτων καταστάσεων; 
29. Ποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στη ψυχική προετοιµασία των αθλητών της ενόργανης 

γυµναστικής και των αθλοπαιδιών; 
30. Πώς η Φυσική Αγωγή συµβάλλει στην ανάπτυξη των ψυχικών ικανοτήτων του ανθρώπου; 
31. Τι εννοούµε µε τους όρους «αντοχή», «δύναµη», «ταχύτητα»; 
32. Μια από τις βασικές αρχές της φυσικής αγωγής είναι η αρχή της ηλικίας.Τι σηµαίνει αυτό; 
33. Ποια στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη ενός ετήσιου προγραµµατισµού; 
34. Γιατί αθλούνται  περισσότερο οι άντρες από τις γυναίκες;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 13 από 17 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

35. Ποια είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των «κλειστών» γυµναστηρίων 
σε σχέση µε «ανοιχτούς» στίβους και γήπεδα; 

36. Ποιος είναι ο κοινωνικός ρόλος της διαιτησίας στον αθλητισµό; 
37. Πώς αντιµετωπίζουµε την περίπτωση ενός παιδιού που παραγκωνίζεται συστηµατικά από τα 

υπόλοιπα σε οµαδικά αθλήµατα; Να προταθούν και να σχολιαστούν περιληπτικά τρεις 
εναλλακτικές δυνατότητες. 

38. Γιατί δηµιουργούνται «αθλητές – είδωλα» στο ευρύ κοινό; 
39. Ποιες αθλητικές δραστηριότητες είναι ακατάλληλες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
40. Να αναφερθούν και να σχολιαστούν σύντοµα τρεις βασικές παράµετροι της ελκυστικότητας ενός 

ατόµου. 
41. Γιατί σε µικρότερες και πιο κλειστές κοινότητες / οµάδες υπάρχει πιο ανεπτυγµένη η λειτουργία 

της αλληλοβοήθειας; 
42. Πώς αντιµετωπίζουµε έναν έφηβο που παρουσιάζει κατ’ επανάληψη «εριστική» συµπεριφορά; 
43. Πώς επηρεάζουν οι θεατές την απόδοση των αθλητών; 
44. Ποιες είναι οι µορφές ψυχικής κατάστασης που µπορεί να εµφανιστούν στον αθλητή πριν από 

τον αγώνα και ποια είναι τα συµπτώµατά τους; 
45. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη συνοχή στην οµάδα; 
46. Τι είναι νοερή προπόνηση και ποιοι είναι οι σκοποί της; 
47. Πώς µπορούν να εκτιµηθούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της προσωπικότητας ενός αθλητή; 
48. Πώς χωρίζουµε τα µέσα της Φυσικής Αγωγής, ανάλογα µε το χαρακτήρα των κινητικών 

δραστηριοτήτων; Τι γνωρίζετε για τα µέσα ελέγχου; 
49. Ποιες ικανότητες βελτιώνονται µε την ανάπτυξη της γενικής φυσικής κατάστασης; 
50. Ποιες είναι οι φάσεις εκµάθησης της τεχνικής των διαφόρων κινητικών δραστηριοτήτων; 
51. Τι γνώσεις πρέπει να έχει ο καθηγητής φυσικής αγωγής για τις πρώτες βοήθειες και γενικά για 

την πρόληψη και  τη βελτίωση της υγείας; Αναφέρετε επιγραµµατικά. 
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(ΟΜΑ∆Α 2.3) 
 

1. Σε ποιο κλάδο δικαίου ανήκει το Αθλητικό ∆ίκαιο; 
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις κάποιος δεν µπορεί να εγγραφεί ως µέλος ενός αθλητικού σωµατείου; 
3. Ποιος είναι ο ορισµός του Μάρκετινγκ; 
4. ∆ώστε τον ορισµό της «Υπηρεσίας». 
5. Ποιες αναγνωρίζονται ως ανταµοιβές ενός διοικητικού στελέχους; (Επιγραµµατική αναφορά). 
6. Γιατί οι αθλητικοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα είχαν έντονο το θρησκευτικό στοιχείο; 
7. Γιατί στην αρχαιότητα απαγορευόταν στις γυναίκες η είσοδος στους Ολυµπιακούς Αγώνες; 
8. Ποια είναι η βασική ειδοποιός διαφορά µεταξύ αθλήµατος και παιχνιδιού στη σύγχρονη 

κοινωνία; 
9. Ποιο είναι το σύνθηµα των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων και σε τι είδους αξίες παραπέµπει; 
10. Ποια είναι η βασική πηγή αλλαγών στην εξέλιξη του αθλητισµού; 
11. Αγωνοθέτες, Ελλανοδίκες, Αθλοθέτες και Νοµοφύλακες : ποιος ήταν ο ρόλος τους; 
12. Ποιοι µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή; 
13. Ποιες κατηγορίες ουσιών (doping) απαγορεύεται να λαµβάνουν οι αθλητές; Αναφέρετε 

ονοµαστικά. 
14. Τι απαιτείται από τον νόµο (Αστικό Κώδικα) για τη σύσταση ενός αθλητικού σωµατείου; 
15. Ποιες είναι οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγγραφή ενός αθλητικού σωµατείου στην 

αντίστοιχη οµοσπονδία; 
16. Ποια χαρακτηρίζονται ως ειδικά αθλητικά αδικήµατα και ποια ποινή προβλέπεται γι’ αυτά ;  
17. Ποια πρόσωπα απαγορεύεται, σύµφωνα µε το νόµο, να κάνουν δηµόσια δήλωση πριν από τον 

αγώνα και τι ποινή προβλέπεται για τους παραβάτες;  
18. Αναφέρετε τους τέσσερις επαγγελµατικούς στόχους που µπορεί να θέσει η διοίκηση µιας 

εταιρείας ανά δραστηριότητά της ή προϊόν. 
19. Αναφέρετε τα πέντε στάδια της διαδικασίας µιας έρευνας αγοράς. 
20. Η ανάθεση εξουσίας συνίσταται από τέσσερα αναπόσπαστα στοιχεία. Αναφέρετε ποια είναι αυτά 

και εξηγήστε εν συντοµία γιατί είναι αναπόσπαστα.  
21. Βάσει ποιων παραµέτρων µπορεί να γίνει τµηµατοποίηση των λειτουργιών µιας επιχείρησης;  

Πώς δηµιουργούνται τα τµήµατα µιας επιχείρησης; (Επιγραµµατική αναφορά).  
22. Τι είναι το πρόγραµµα και τι ο προϋπολογισµός µιας επιχείρησης; Πώς συσχετίζονται µε τις 

διαδικασίες ελέγχου; 
23. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας καλής έρευνας Μάρκετινγκ; 
24. Τι ονοµάζεται δυναµικό αγοράς και τι πρόβλεψη πωλήσεων; 
25. Τι είναι το Αθλητικό Μάρκετινγκ και ποιες οι κατευθύνσεις του; 
26. Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του Αθλητικού προϊόντος; 
27. Ποια είναι τα συστατικά του Μίγµατος Αθλητικού Μάρκετινγκ; 
28. Το Αθλητικό Προϊόν είναι  καταναλωτικό, βιοµηχανικό ή και τα δύο; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 
29. Ποια είναι η σχέση του Μάρκετερ του Αθλητισµού µε το προϊόν; 
30. Ποιοι είναι οι τρόποι προβολής µιας Αθλητικής εκδήλωσης; 
31. Αναφέρετε τα τέσσερα χαρακτηριστικά επιτυχούς τµηµατοποίησης µιας αθλητικής εκδήλωσης.  
32. Τι είναι το «Νεκρό Σηµείο»; Τι αποτυπώνεται στο διάγραµµα «Νεκρού Σηµείου»;  
33. Αναφέρετε βασικές µεθόδους καθορισµού του προϋπολογισµού προώθησης.  
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34. Αναφέρετε τρία βασικά µέσα µαζικής επικοινωνίας και από ένα πλεονέκτηµα και µειονέκτηµά 
τους όσον αφορά την αποδοτικότητά τους σε µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων.  

35. Αναφέρετε τα τέσσερα στάδια στη ζωή ενός προϊόντος, Αναφέρετε δύο εναλλακτικές 
στρατηγικές κατευθύνσεις που ενδείκνυνται να εφαρµοστούν όταν ένα προϊόν διανύει το στάδιο 
της ωριµότητας.  

36. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν την εξέχουσα σηµασία που είχε ο αθλητισµός στην Αρχαία Ελλάδα;  
37. Ποια ήταν η βασική διαφορά των αθλητικών αγώνων στην αρχαία Σπάρτη και στην αρχαία 

Αθήνα;  
38. Ποιος είναι ο ρόλος των Η/Υ στο σύγχρονο αθλητισµό; 
39. Σε ποιους λόγους οφείλεται η χρήση και εξέλιξη των αναβολικών στο σύγχρονο αθλητισµό;  
40. Ποιες είναι οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται: 

α. στους αθλητές που χρησιµοποιούν εν γνώσει τους απαγορευµένες ουσίες; (doping) 
β. σε αυτούς που χορηγούν στους αθλητές απαγορευµένες ουσίες; (doping)  

41. Τι είναι προϊόν; Ορίστε τις έννοιες :  α)  της απαίτησης και β)  της επιθυµίας. ∆ώστε ένα 
παράδειγµα για το (α) και (β).  

42. Αναφέρετε βασικούς παράγοντες (δυνάµεις) που επηρεάζουν το Μάκρο-Περιβάλλον µιας 
εταιρείας ή Οργανισµού. ∆ώστε παραδείγµατα δηµογραφικών και οικονοµικών αλλαγών. 

43. Μέσω της τµηµατοποίησης της αγοράς επιτυγχάνεται µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των 
προγραµµάτων Μάρκετινγκ. Αναφέρετε τουλάχιστον δύο παραµέτρους τµηµατοποίησης του 
φίλαθλου κοινού των αθληµάτων του ποδοσφαίρου και της αντισφαίρισης.  

44. Ποιες παράµετροι οδήγησαν στην παρακµή των Ολυµπιακών Αγώνων της αρχαιότητας;  
45. Γιατί οι αρµατοδροµίες ήταν το αγαπηµένο άθληµα των αρχαίων Ρωµαίων και γιατί το 

καλλιέργησαν συστηµατικά σε ολόκληρη την επικράτεια των κτήσεών τους;  
46. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του αθλήµατος της έφιππης κονταροµαχίας µεταξύ ιπποτών;  
47. Ποιος είναι ο ρόλος της διαφήµισης στο σύγχρονο αθλητισµό; 
48. Γιατί στην αρχαία εποχή κυριαρχούσαν τα ατοµικά αθλήµατα, ενώ σήµερα έχουν επίσης µεγάλη 

δηµοτικότητα τα οµαδικά;  
49. Ποιες παράµετροι συνεισφέρουν στην ύπαρξη βίας µεταξύ θεατών στο σύγχρονο αθλητισµό;  
50. Γιατί το µπάσκετ έχει κερδίσει πολύ σε δηµοτικότητα τα τελευταία χρόνια όχι µόνο στην Ελλάδα, 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο; 
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(ΟΜΑ∆Α 2.4) 
 

1. Να διατυπώσετε το κύριο οικονοµικό πρόβληµα της Οικονοµικής Επιστήµης. 
2. Πώς αντιµετωπίζεται η διοίκηση βάσει της λειτουργικής θεώρησης;  
3. Σχετικά µε ποια θέµατα λαµβάνονται αποφάσεις κατά τη λειτουργική φάση του σχεδιασµού / 

προγραµµατισµού;  
4. Η οργανωτική δοµή είναι αυτοσκοπός ή εργαλείο για την εκπλήρωση των στόχων της 

επιχείρησης; Σχολιάστε εν συντοµία.  
5. Ποιες είναι οι βασικές οικονοµικές µονάδες που λειτουργούν στις σύγχρονες οικονοµίες; 

Περιγράψτε συνοπτικά κάθε οικονοµική µονάδα.  
6. Τι είναι και ποιοι είναι οι παραγωγικοί συντελεστές; Να τους αναλύσετε συνοπτικά. 
7. Να αναλύσετε τη συµπεριφορά του καταναλωτή στην ελεύθερη οικονοµία.  
8. Να αναφέρετε και να αναλύσετε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της αγοράς του πλήρους 

ανταγωνισµού.  
9. Πώς ονοµάζεται και πώς λειτουργεί µια οικονοµία χωρίς χρήµα;  
10. Τι είναι σύστηµα; Αναφέρετε ένα παράδειγµα ανοιχτού και ένα κλειστού συστήµατος.  
11. Ποιες είναι κατά τον Fayol οι ιδιότητες που απαιτούνται για τα διοικητικά στελέχη;  
12. Αναφέρετε επιγραµµατικά τις βασικές λειτουργικές φάσεις της διαδικασίας του Management.  
13. Πώς ορίζονται και πώς διαφοροποιούνται οι στρατηγικές από τις τακτικές;  
14. Έννοια Λογιστικής και σκοποί. 
15. Ποια είναι η έννοια της Απόσβεσης και ποιες είναι οι αιτίες που    επιφέρουν   την απόσβεση;  
16. Πόσες και ποιες Οµάδες Λογαριασµών περιέχει το Ε.Γ.Λ.Σ.;  
17. Τι γνωρίζετε για το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσεως;  
18. Ποιες ωφέλειες έχει η Επιχείρηση από τη Μηχανογράφηση του Λογιστηρίου;  
19. Ποιος είναι ο ορισµός της έρευνας και σε τι αποσκοπεί η εφαρµογή της; 
20. Τι είναι η ∆ειγµατοληψία και πόσα είδη ∆ειγµατοληψίας γνωρίζετε;  
21. Περιγράψτε τη µέθοδο της Συστηµατικής ∆ειγµατοληψίας µέσα από ένα δικό σας παράδειγµα.  
22. Τι είναι ∆ηµοσκόπηση, πότε γίνεται και γιατί;  
23. Ποια τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων δηµοσκόπησης µε ερωτηµατολόγιο;  
24. Ποιος ο ρόλος και η σηµασία της Στατιστικής στην Έρευνα και ποιο το βασικό της µειονέκτηµα;  
25. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής;  
26. Περιγράψτε την έννοια της Μεταβλητής στη Στατιστική Επιστήµη και τις αντίστοιχες κατηγορίες 

µεταβλητών αναφέροντας ένα παράδειγµα για κάθε κατηγορία ξεχωριστά.  
27. Να δώσετε τον ορισµό και από ένα παράδειγµα στις παρακάτω έννοιες : 

Α) Στατιστικά δεδοµένα 
Β) ∆είγµα 
Γ) Πληθυσµός   

28. ∆ώστε τον ορισµό της ∆ειγµατοληψίας και αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
αυτής σε σχέση µε την Απογραφή.  

29. Ποια τα βήµατα του σχεδιασµού µιας δειγµατοληπτικής έρευνας;  
30. Να περιγράψετε συνοπτικά δύο µεθόδους δειγµατοληψίας.  
31. Τι είναι «καταµερισµός των έργων» και ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

αυτού;  
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32. Να διατυπώσετε το Νόµο της Ζήτησης και να αναφέρετε ένα δικό σας οικονοµικό παράδειγµα 
στο οποίο να ισχύει αυτός ο νόµος.  

33. Ποια είναι η οικονοµική ερµηνεία της συνάρτησης παραγωγής;  
34. Τι ονοµάζεται σταθερό κόστος, µεταβλητό κόστος και συνολικό κόστος παραγωγής και τι 

περιγράφει η µακροχρόνια καµπύλη µέσου κόστους;  
35. Πώς ορίζεται η Ελαστικότητα προσφοράς, τι δείχνει και πώς περιγράφεται διαγραµµατικά;  
36. Ποιοι παράγοντες και µε ποιο τρόπο µετατοπίζουν τη θέση της καµπύλης προσφοράς;  
37. ∆ίδονται οι παρακάτω λογαριασµοί µιας Αθλητικής Επιχείρησης : 

• Αποθέµατα 
• Έσοδα από αθλούµενους 
• Προµηθευτές 
• Ενοίκια 
• Έξοδα ύδρευσης 
• Καθαρά κέρδη 
• Αποθεµατικά 
• Πιστωτές 
• Γραµµάτια εισπρακτέα 
• Φόροι οφειλόµενοι 
• Προκαταβολές εκπαιδευοµένων 
• Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. 
• Αµοιβές προσωπικού 
• Έσοδα κεφαλαίων 
Ποιοι λογαριασµοί είναι :   
α)   Ενεργητικού,   β)  Παθητικού,   γ)  Αποτελεσµατικοί;  

38. Τι εννοούµε µε τον τεχνικό όρο «Σφάλµα ∆ειγµατοληψίας»;  
39. Να δώσετε τον ορισµό της Περιγραφικής Έρευνας και να περιγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της.  
40. Τι είδος έρευνας είναι η Περιπτωσιολογική Μελέτη (Case Study); Ποιος είναι ο σκοπός της και 

πού χρησιµεύει;  
41. Τι είναι η κλίµακα Likert,  πού χρησιµεύει και πώς σχεδιάζεται;  
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