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Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1

Η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης αφορά μόνο τις μεγάλες
επιχειρήσεις.
Μονάδες 4

Α.2 Ο GANT τόνισε την σημασία της εκπαίδευσης και του
ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα διοικ ητικά προβλήματα.
Μονάδες 4
Α.3

Η συνδικαλιστική ένωση των εργαζομένων είναι στοιχείο του
γενικού περιβάλλοντος της επιχείρησης .
Μονάδες 4

Α.4

Ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου management εξαρτάται
από το παρελθόν, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο τω ν
ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Μονάδες 4

Α.5

Το σύνολο των επιχειρήσεων που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται
μεταξύ τους αποτελούν το γενικό περιβάλλον της επιχείρησης .
Μονάδες 4

Α.6

Όλες οι κοινωνικές οργανώσεις έχουν ως κοινό προσανατολισμό
την επιδίωξη της αποτελεσματικότητας με την έννοια της
επίτευξης στόχων με το μεγαλύτερο δυνατό κόστος .
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 μέχρι και Α.9, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντησ η.
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Α.7

Η ανάπτυξη νέων διοικητικών συστημάτων είναι ένας
λειτουργικός στόχος που αναφέρεται:
α. στα συνολικά μεγέθη
β. στην αγορά
γ. στην παραγωγή
δ. στις καινοτομίες
Μονάδες 6

Α.8

Α.9

Το επίκεντρο της θεωρίας του Taylor ήταν:
α. η αύξηση της παραγωγικότητας
β. η έμφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της διοικητικής
πυραμίδας
γ. ο διαχωρισμός των εργασιών της επιχείρησης σε λειτουργίες
δ. η ανάπτυξη γραφικών μεθόδων
Μονάδες 6
Η πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης
α. εκφράζει ένα τρόπο συλλογικής δράσης
β. είναι ένα σύστημα κοινών αξιών
γ. αναπτύσσει σχέσεις εξουσίας
δ. επεξεργάζεται τις εισροές
Μονάδες 6

Α.10

Να δώσετε τον ορισμό του συστήματος και να περιγράψετε την
επιχείρηση ως σύστημα.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β
Β.1

Να περιγράψετε τη θεωρία του Max Weber.
Μονάδες 10

Β.2

Από τις λειτουργίες του management να περιγράψετε τη λειτουργία
του προγραμματισμού και τη λειτουργία της οργάνωσης .
Μονάδες 23

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Β.3

Από τις λειτουργίες της επιχείρησης να αναπτ ύξετε την
οικονομική λειτουργία.
Μονάδες 10

Β.4

Σε ποια συμπεράσματα καταλήγουμε όσον αφορά την ιεράρχηση
των στόχων;
Μονάδες 7
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