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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
 
ΘΕΜΑ 1 
Στις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
καθεµίας και δίπλα στο κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 
Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
Α. Μια από τις επιµέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, είναι ο 

προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού, που περιλαµβάνει διαδικασίες 
που αφορούν την προσέλκυση, την επιλογή και την τοποθέτηση του 
προσωπικού στην επιχείρηση. 

Μονάδες 3 
Β. Ο διευθυντής marketing σε µια επιχείρηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων 

του αρκεί να λαµβάνει υπόψη του εσωτερικούς παράγοντες, όπως η 
καταλληλότητα των στελεχών. 

Μονάδες 3 
Γ. Ένα από τα προβλήµατα που εµφανίζονται κατά τη λήψη οµαδικών 

αποφάσεων είναι ότι τα µέλη αισθάνονται πιέσεις κυρίως για να γίνουν 
αποδεκτά και αρεστά και να θεωρηθούν έµπιστα άτοµα, που ασπάζονται και 
υποστηρίζουν τις απόψεις των προϊσταµένων τους. 

Μονάδες 3 
∆. Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών προς 

το κοινωνικό σύνολο χωρίς την επίτευξη οικονοµικού οφέλους. 
Μονάδες 3 

Ε. Αποθήκη είναι ο χώρος των κτιριακών εγκαταστάσεων στον οποίο 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο η παραλαβή και διατήρηση των 
πρώτων και βοηθητικών υλών. 

Μονάδες 3 
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Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος, να γράψετε στο τετράδιό σας το 
γράµµα της κάθε µίας και δίπλα του το νούµερο που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
ΣΤ. Ένα από τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι και 

το πολιτικό περιβάλλον, το οποίο: 
1. Εµπεριέχει τους νόµους µε τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση και 

ορίζουν τις σχέσεις τις επιχείρησης µε τους δανειστές της. 
2. Περιλαµβάνει τη σύναψη σχέσεων µεταξύ κρατών, τη συµµετοχή σε 

ευρωπαϊκούς και διεθνής οργανισµούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
3. Αφορά την πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια που δηµιουργούν θετικό ή 

αρνητικό κλίµα αντίστοιχα για επενδύσεις, ανάπτυξη και προσέλκυση 
ξένων κεφαλαίων. 

4. Αναφέρεται στο σύστηµα αξιών, το οποίο χαρακτηρίζει τις διάφορες 
κοινωνικές οµάδες ή ολόκληρο το λαό. 

Μονάδες 5 
Ζ. Η διασφάλιση της πλήρους ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων φορέων όπως πχ 

του κράτους, των τραπεζών, των µετόχων σχετικά µε τις οικονοµικές 
συναλλαγές και γενικότερα µε την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης 
πραγµατοποιείται µέσω της παρακάτω λειτουργίας: 
1. Λογιστική Λειτουργία 
2. Ταµειακή Λειτουργία 
3. Λειτουργία ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων 
4. Λειτουργία Προϋπολογισµού 

Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Να διατυπώσετε τον πλέον αντιπροσωπευτικό ορισµό της έννοιας του 

management. 
Μονάδες 5 

Β. Τι γνωρίζετε για τον Henry Gantt και τις απόψεις του σχετικά µε τη διοίκηση 
Μονάδες 8 

Γ. Τι γνωρίζετε για τον Fraderick Taylor και τις απόψεις του σχετικά µε τη 
διοίκηση. 

Μονάδες 12 



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Ο∆Ελ3Ε(ε) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 3 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ 1 
Α. Να παρουσιάσετε τη λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων, ως µια από τις 

ενέργειες της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. 
Μονάδες 13 

Β. Να παρουσιάσετε τη λειτουργία της Κοινωνικής και Υγειονοµικής 
Υποστήριξης, ως µια από τις ενέργειες της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Μονάδες 12 
 
 
ΘΕΜΑ 2 
Α. Παρουσιάστε την εµπορική λειτουργία, ως µια από τις βασικές λειτουργίες της 

επιχείρησης. 
Μονάδες 10 

Β. Από τις σύγχρονες µεθόδους λήψης οµαδικών αποφάσεων να παρουσιάσετε 
την «Τεχνική των ∆ελφών».  

Μονάδες 15 
 


