
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

TETAΡTΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.4, να 

γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 
δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 
αν η πρόταση είναι λανθασμένη . 

 
Α.1 Η επιχείρηση αποτελεί την οργάνωση που παράγει 

πλούτο, με την έννοια των αγαθών με τα οποία 
ικανοποιούνται ανθρώπινες ανάγκες . 

Μονάδες 4 
 

Α.2 Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη 
λειτουργία του προγραμματισμού . 

Μονάδες 4 
 

Α.3 Ο Max Weber ήταν εκπρόσωπος της κλασσικής θεωρίας . 
Μονάδες 4 

 
Α.4 Η παραγωγική λειτουργία ανήκει στις δευτερεύουσες 

επιχειρησιακές λειτουργίες .  

Μονάδες 4 
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.5 μέχρι και Α.7, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά 
της. 
 
Α.5 Αν μια επιχείρηση έχει 

α. χαμηλή παραγωγικότητα , αυτό σημαίνει ότι θα  
έχει χαμηλό κόστος που θα της επιτρέπει  να 
προσφέρει  προϊόντα ή υπηρεσίες  σε χαμηλότερες  
τιμές .  

β. υψηλή παραγωγικότητα , αυτό σημαίνει  ότι θα έχει  
υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει  να προσφέρει  
προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες  τιμές .  

γ. υψηλή παραγωγικότητα , αυτό σημαίνει  ότι θα έχει  
χαμηλό κόστος  που θα της επιτρέπει  να προσφέρει  
προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες  τιμές .  

δ. χαμηλή παραγωγικότητα , αυτό σημαίνει ότι θα  
έχει υψηλό κόστος που θα της επιτρέπει  να 
προσφέρει  προϊόντα ή υπηρεσίες  σε χαμηλότερες  
τιμές .  

Μονάδες 6 
 

 

Α.6 Οι R. Cyert και S. March έχουν υποστηρίξει ότι 

α. τόσο τα άτομα ή οι ομάδες  ατόμων , όσο και οι 
επιχειρήσεις  έχουν στόχους . 

β. μόνον τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων έχουν  
στόχους και όχι οι επιχειρήσεις .  

γ. μόνον οι ομάδες  ατόμων και οι επιχειρήσεις  έχουν 
στόχους και όχι τα άτομα .  

δ. μόνον οι επιχειρήσεις  έχουν στόχους και όχι τα 
άτομα ή οι ομάδες  ατόμων .  

Μονάδες 6 
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Α.7 Ο έλεγχος  της παραγωγής  πραγματοποιείται   

α. μόνον κατά  το στάδιο της έναρξης  της 
παραγωγικής  διαδικασίας .  

β. μόνον κατά το στάδιο της εξέλιξης της 
παραγωγικής  διαδικασίας .  

γ. μόνον κατά το στάδιο  της ολοκλήρωσης των  
εργασιών .  

δ. σε όλα τα στάδια της παραγωγικής  διαδικασίας .  
Μονάδες 6 

 
Να απαντήσετε  στις παρακάτω  ερωτήσεις  Α8-Α10 .  
 

Α.8 Σε τι στοχεύει  η αποτελεσματική  προώθηση του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας ; 

Μονάδες 5 
 

Α.9 Ποιο είναι το περιεχόμενο  της οικονομικής  
λειτουργίας ;  

Μονάδες 6 
 

Α.10 Ποιος είναι ο σκοπός της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων 
Πόρων ή ∆ιοίκησης Προσωπικού ;   

Μονάδες 5 
 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

Β.1 Να περιγράψετε τη δευτερεύουσα επιχειρησιακή 
λειτουργία της Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Μονάδες 25 
 

Β.2 Να περιγράψετε τους ρόλους των ∆ιοικητικών 
Στελεχών (manager) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
του H. Mintzberg. 

Μονάδες 25 
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους υποψηφίους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα 
θέματα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων μόλις σας παραδοθούν .   
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 

αποδεκτή . 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων . 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη 

διανομή των φωτοαντιγράφων . 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 

 


	 

