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ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΚΔΦ. 1,2 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

& ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 
 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1.  Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό ζαρ δίπλα ζηο γπάμμα 

πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζωζηή, ή Λάθος, αν η 

ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

  

α. Μάλαηδκελη είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ (planning), ηεο νξγάλσζεο 

(organizing) θαη ηνπ ειέγρνπ (controlling) πνπ αζθνύληαη ζε κία επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνύλ απνηειεζκαηηθά νη ζηόρνη ηεο. 

 

β. Οη πξνκεζεπηέο πιηθώλ ή ππεξεζηώλ αλήθνπλ ζην εηδηθό (εζσηεξηθό) πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

γ.  Τα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ 

ηνπ management. 

 

δ. Η απνδνηηθόηεηα κεηξά πνζόηεηεο, ελώ ε παξαγσγηθόηεηα κεηξά αμίεο ή ρξεκαηηθά κεγέζε. 

 

ε. Οη Λεηηνπξγηθνί ζηόρνη είλαη απηνί πνπ επίζεκα ε επηρείξεζε δηαηππώλεη ζην θαηαζηαηηθό 

ηεο. 

 

ζη. Τα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ή εξγαιεία δηνίθεζεο απνηεινύλ έλαλ από ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

management. 

Μονάδες 24 

 

Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, από Α2 κέρξη θαη Α4, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Α2. Μεγάιε έκθαζε ζηα πςειά ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππξακίδαο 

δόζεθε από ηνλ: 

α. Fr. Taylor 

β. E. Mayo 
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γ. Gannt 

δ. Henri Fayol 

Μονάδες 6 

Α3. Οη ελέξγεηεο ηεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ: 

α. Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία. 

β. Εκπνξηθή Λεηηνπξγία. 

γ. Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία. 

δ. Λεηηνπξγία Πξνκεζεηώλ. 

Μονάδες 6 

 

Α4. Η νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα εθθξάδεηαη κε ηνλ ηύπν: 

  α. Καζαξό θέξδνο ή δεκία / Χξεζηκνπνηεζέληα θεθάιαηα 

  β. Εθξνέο / Εηζξνέο 

  γ. Χξεζηκνπνηεζέληα θεθάιαηα / Καζαξό θέξδνο ή δεκία 

  δ. Παξαρζέληα αγαζά / Παξαγσγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Μονάδες 6 

 

Α5. Να πεξηγξάςεηε ηηο απόςεηο ηνπ M. Weber γηα ηελ Οξγάλσζε θαη Δηνίθεζε (Management).

  

Μονάδες 8 

 

 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο (Management) λα πεξηγξάςεηε ηηο 

ιεηηνπξγίεο: 

α. Τεο Οξγάλσζεο. (Μνλάδεο 12) 

β. Τνπ Ειέγρνπ. (Μνλάδεο 8) 

Μονάδες 20 

 

Β2. Να πεξηγξάςεηε ηελ επηρείξεζε σο θνηλσληθή νξγάλσζε ή «θνηλσληθή θαηαζθεπή». 

Μονάδες 18 

 

Β3. Να πεξηγξάςεηε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ management. 

Μονάδες 12 

 

 

 

 

 


