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Ονομαηεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ΑΟΔΕ 

Υλη:     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-3 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ δίπλα ςτο γράμμα που 

αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ Σωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι Λάκοσ, αν θ πρόταςθ είναι 

λανκαςμζνθ. 

 α. Όταν τα αναμενόμενα αποτελζςματα, κατά τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, είναι πικανά, τότε λζμε 

ότι αποφαςίηουμε υπό ςυνκικεσ κινδφνου. 

β.  Η πϊλθςθ εξαρτάται, ςε μεγάλο βακμό, από τθν αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ πωλθτι και 

καταναλωτι.  

γ.  Στθν ταμειακι λειτουργία τθσ χρθματοοικονομικισ διοίκθςθσ, επειδι υπάρχει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςτθ 

διαχείριςθ των μετρθτϊν, απαιτοφνται αυςτθρζσ διαδικαςίεσ και ςυςτθματικόσ ζλεγχοσ των πράξεων που 

πραγματοποιοφνται. 

δ. Σφμφωνα με το μοντζλο λιψθσ απόφαςθσ Vroom Yetton -Jago οι μζκοδοι λιψθσ απόφαςθσ διακρίνονται 

ςε αυταρχικοφ, ςυμβουλευτικοφ και ομαδικοφ τφπου. 

ε. Ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ ςτο τμιμα Παραγωγισ πραγματοποιείται για να διαπιςτωκεί αν το προϊόν 

παράγεται μζςα ςτο χρόνο που ζχει ςχεδιαςτεί. 

Μονάδες 15 

Α2.  Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αρικμοφσ 1,2 και δίπλα ζνα από τα γράμματα α, β, γ, δ, που 

αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

1. Η ενεργόσ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςε κζματα, που αφοροφν ςτισ ςυνκικεσ και ςτισ μεκόδουσ 

εργαςίασ μζςα ςτισ επιχειριςεισ υποςτθρίχκθκε από:  

α. Τον Frederick Taylor   

β. Τουσ Elton Mayo και F. Roethlisberger  

γ. Τον Henry Gantt  

δ. Τον Henri Fayol 
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2. Ο ζλεγχοσ των αποκεμάτων πραγματοποιείται για να διαπιςτωκεί:  

α. Αν υπάρχει ςτισ αποκικεσ τθσ επιχείρθςθσ θ κατάλλθλθ ποςότθτα πρϊτων και βοθκθτικϊν υλϊν.  

β. Αν το προϊόν παράγεται ςφμφωνα με ζνα πρότυπο κόςτουσ.  

γ. Αν το προϊόν παράγεται μζςα ςτο χρόνο που ζχει ςχεδιαςτεί. 

δ. Αν το προϊόν παρουςιάηει αποκλίςεισ από τα πρότυπα που ζχουν τεκεί ςτο ςχεδιαςμό τθσ παραγωγισ. 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να αναφζρετε δφο (2) κριτιρια με βάςθ τα οποία γίνεται θ αξιολόγθςθ εναλλακτικϊν λφςεων για τθν 

επιλογι τθσ καλφτερθσ δυνατισ λφςθσ κατά τθ διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων.  Μονάδες 10  

Β2. Από τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ ∆ιοίκθςθσ Ανκρϊπινων Πόρων να περιγράψετε τθν Αξιολόγθςθ και 

τθν Πολιτικι των Αμοιβϊν.  Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  α) Να αναφζρετε, ονομαςτικά, πζντε (5) χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ που ςυμβάλλουν ςτθν 

αποτελεςματικότθτα του ∆ιοικθτικοφ Στελζχουσ.   Μονάδες 5 

β. Να αναφζρετε τισ ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ, κατά τον Κatz, που απαιτείται να ζχει ζνα ςτζλεχοσ, για να 

μπορεί να αςκεί αποτελεςματικι διοίκθςθ.   Μονάδες 10 

Γ2. α) Τι είναι το «μίγμα μάρκετινγκ»;  Μονάδες 6 

β) Να αναφζρετε, ονομαςτικά, τισ μεταβλθτζσ, που ςυνιςτοφν το «μίγμα μάρκετινγκ». Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ∆ιοίκθςθσ  Παραγωγισ να αναπτφξετε το Σχεδιαςμό τθσ Παραγωγισ. 

Μονάδες 15 

Δ2. Ποια ςτοιχεία προχποκζτει θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων; (μονάδεσ 4). Να αναφζρετε, ονομαςτικά, 

τα προβλιματα που δθμιουργοφνται κατά τθ λιψθ ομαδικϊν αποφάςεων (μονάδεσ 6). Μονάδες 10 

 

 

 


