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                                      ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   ΘΕΜΑ  Α
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ
 Α1
 1 Ο ποσοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπυστωθεί αν το προϊόν 
παράγεται μέσα στο χρόνο που έχει σχεδιαστεί Σ.Λ

 2 Ο τακτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επενδύσεις που 
πρόκειται να γίνουν μακροπρόθεσμα  ή μεσοπρόθεσμα και αφορούν νέες 
δραστηριότητες της επιχείρησης ή βελτίωσης όσων ήδη υπάρχουν        Σ.Λ

 3 Μια από τις τεχνικές ικανότητες που διαθέτει ένα διοικητικό στέλεχος κατά τον 
ΚΑΤΖ είναι η διαχείρηση κρίσεων στην ομάδα                                       Σ.Λ

 4 Η Διοίκηση προσωπικού συντονίζει τις μεταθέσεις προαγωγές αφού λάβει υπόψη 
μόνο τις επιθυμίες και τα προσόντα των εργαζομένων                             Σ.Λ

 5 Στην τεχνική των Δελφών ως μέθοδο λήψης ομαδικών αποφάσεων χρησιμοποιεί 
ερωτηματολόγια αντί για άμεση επικοινωνία                                           Σ.Λ

 6 Κατά το μοντέλο Vroom- Yettom και Jago  οι μορφές αποφάσεων διαφέρουν μόνο 
ως προς το βαθμό συμμετοχής των υφισταμένων                                     Σ.Λ

 7 Πολλές φορές ο προϊστάμενος της διεύθυνσης προσωπικού λαμβάνει μέρος στις 
διαπραγματεύεις με την ανώτατη διοίκηση ως εκπρόσωπος του εργατικού σωματείου

Σ.Λ

Α2  
 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 1 Όταν πρόκειται να λάβει μια απόφαση της οποίας τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
είναι πιθανά να συμβούν τότε λέμε ότι
 α. αποφασίζουμε υπό καθεστώς βεβαιότητας 
 β. υπό καθεστώς πλήρους βεβαιότητας
 γ. υπό καθεστώς ανάγκης 
 δ. υπό καθεστώς κινδύνου



2. Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπυστωθεί
     α. Αν το προϊόν παράγεται σύμφωνα με το αρχικό κόστος
     β. Αν το προϊόν παράγεται μέσα στο χρόνο που έχει σχεδιαστεί
     γ. Αν το προϊον παρουσιάζει αποκλίσεις αποκλίσεις από τα πρότυπα του αρχικού 
σχεδιασμού
     δ. Κανένα από τα παραπάνω

   3 Εκείνος που έδωσε μεγάλη σημασία στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της 
οργανωτικής και διοικητικής πυραμίδας και ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών 
στελεχών ήταν o
    α.  Gantt
    β . Taylor
    γ.  Weber
    δ. Fayol
     

 ΟΜΑΔΑ Β
 Β1
 α. - Μια από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη λειτουργία της 
παραγωγής ασχολείται με τον προγραμματισμό. Περιγράψτε το μακροπρόθεσμο και 
βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό

– Από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης των ανθρώπινων πόρων να 
αναλύσετε εκείνες της αξιολόγησης και πολιτικής αμοιβών

– και των εργασιακών σχέσεων

 β. Η διοικητική λειτουργία στις πωλήσεις περιλαμβάνει 3 βασικά στάδια
 να περιγράψετε τα στάδια αυτά σε μια επιχείρηση εμπορίας αθλητικών ειδών
 να εξηγείσετε το ρόλο της επαναπληροφόρησης  στη διοικητική διαδικασία των 
πωλήσεων

 γ. -Ένας απόφοιτος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας Επαγγελματικού Λυκείου 
εκπαιδεύεται ως μαθητευόμενος και απασχολείται στο λογιστήριο υπό την εποπτεία 
του προϊσταμένου λογιστηρίου. Να προσδιορίσετε τι γνώσεις πρέπει να διαθέτει ο 
μαθητευόμενος και ο προϊτάμενος
   
   - Από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονατι στις λειτουργίες της Διοίκησης 
παραγωγής αναπτυξτε τη διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας εργοστασίου και της 
διάταξης χώρου
 



 


