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ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

1η ΟΜΑ∆Α 
ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 
σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
α. Μερική ιδιωτικοποίηση είναι η σταδιακή εξαγορά από το κράτος τµήµατος 

των µετοχών µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.  
β. Η λήψη αποφάσεων είναι µια ανθρώπινη κατηγορία ικανοτήτων κατά τον 

KATZ. 
γ. Οι αντικειµενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής είναι αρχικά ο 

σχεδιασµός και στη συνέχεια η λειτουργία των συστηµάτων παραγωγής. 
δ. Η Τεχνική των ∆ελφών παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την Τεχνική της 

Ονοµαστικής Οµάδα, αλλά διαφέρει ως προς την κατά πρόσωπο 
επικοινωνία µεταξύ των µελών της οµάδας. 

ε. Η οργανωσιακή µάθηση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αυξηµένη 
προσαρµοστικότητα των επιχειρήσεων. 

Μονάδες 15 
Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας τους 

αριθµούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

1. Ο προσδιορισµός των διαδικασιών που αφορούν στην απόκτηση και την 
κατάλληλη χωροταξική τακτοποίηση των εγκαταστάσεων, µε στόχο την 
παραγωγή αγαθών στο µέλλον, γίνεται από: 
α. τον σχεδιασµό της διοίκησης παραγωγής 
β. τον προγραµµατισµό της διοίκησης παραγωγής 
γ. την τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων της διοίκησης 

παραγωγής 
δ. τις προµήθειες της διοίκησης παραγωγής 

Μονάδες 5 
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2. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντοπίζουµε τα πλεονεκτήµατα και 
τα µειονεκτήµατα που προσφέρει η κάθε λύση κατά: 
α. την ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων 
β. την ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων  
γ. την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων και επιλογή της καλύτερης 
δ. την υλοποίηση της εναλλακτική λύσης 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε το πολιτισµικό περιβάλλον της επιχείρησης 
Μονάδες 10 

Β2. Να διατυπώσετε τις απόψεις του H.Gantt για το management. 
Μονάδες 15 

 

2η ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. α. Να δώσετε τον ορισµό των δηµόσιων επιχειρήσεων. 
β. Να περιγράψετε πώς διακρίνεται ο δηµόσιος τοµέας. (απαιτούνται 

παραδείγµατα). 
γ. Ποιες ονοµάζονται δηµοτικές επιχειρήσεις 

Μονάδες 15 
Γ2. Να αναπτύξετε το τελευταίο βήµα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αυτό 

της υλοποίησης της απόφασης. (δεν απαιτείται παράδειγµα). 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1. Να περιγράψετε την έννοια του Οργανισµού που Μαθαίνει. 
Μονάδες 12 

∆2. Να περιγράψετε τον νέο ρόλο της ηγεσίας στην οργανωσιακή µάθηση. 

Μονάδες 8 
∆3. Να αναπτύξετε τη λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίου, ως επιµέρους λειτουργία 

της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης 
Μονάδες 5 

 


