
 
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

¨ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ¨ 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
 
Για κάθε μια από  τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και δίπλα (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή ή (Λ) αν 
είναι λάθος. 
 
Α1. Η έννοια ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, είναι η μόνη λύση για αύξηση των 
μισθών των εργαζομένων και των κερδών των επιχειρήσεων υποστηρίχθηκε από τον 
Weber.  
 
Α2. Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε το βαθμό επίτευξης των στόχων των 
επιχειρήσεων.  
 
Α3. Η παραγωγική λειτουργία ανήκει στις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες 
 
Α4. Η λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό) αποτελεί βασική 
λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. 
 
Α5. Η αποτελεσματικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός 
αποτελέσματος.  
 
A6 Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει και την 
εκπαίδευση στελεχών με προσανατολισμό το σεβασμό στο περιβάλλον.  
 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 
Για κάθε μια από  τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και δίπλα το γράμμα που επιλέγετε ως σωστό. 
 
Β.1 Η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθμητή  
 

α. το πραγματοποιηθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως παρονομαστή τα κόστη ή 
τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του αποτελέσματος (εισροές) 
β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του 
αποτελέσματος (εισροές) και ως παρονομαστή το πραγματοποιηθέν 
αποτέλεσμα (εκροή). 
γ. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του 
αποτελέσματος (εισροές) και ως παρονομαστή το χρησιμοποιηθέντα αριθμό 
εργαζομένων. 
δ. τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονομαστή τα κέρδη της 
επιχείρησης. 
 



B.2 Ο Gantt υποστήριξε:  
 

α. την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ της 
διοίκησης και των εργαζόμενων 
β. ότι, αν οι εργαζόμενοι είχαν ενεργό συμμετοχή στις συνθήκες και τις 
μεθόδους εργασίας, τότε το ηθικό τους θα βελτιωνόταν. 
γ. ότι η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου 
στους ανθρώπους. 
δ. ότι οι διάφορες ενέργειες ή δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση μπορούν 
να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται επιχειρησιακές 
λειτουργίες. 

 
 
  

ΟΜΑΔΑ Γ 
 
Γ1. Τι γνωρίζετε για την τεχνική των Δελφών; 
 
Γ2. Ποια η έννοια και τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης προσωπικού; 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ 
 
Δ1. Τι γνωρίζετε για την Διοίκηση στην αρχαιότητα; 
 
Δ2. Ποια η σημασία της οργάνωσης και διοίκησης στις επιχειρήσεις; 
 


