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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Ο∆Ελ3Ε(ε) 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 3 
 

ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

1
η
 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 Σωστό, αν η 

πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Η σύναψη διµερών οικονοµικών, νοµικών, τεχνολογικών και άλλων 
σχέσεων µεταξύ κρατών είναι στοιχείο του εξωτερικού οικονοµικού 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. 

β. Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης συνδέονται άµεσα µε τη λήψη 
αποφάσεων. 

γ. Οι επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

σε µια επιχείρηση περιλαµβάνονται στη διαµόρφωση του προϋπολογισµού 
επενδύσεων της χρηµατοοικονοµικής της λειτουργίας. 

δ. Η ενσωµάτωση της µάθησης, στον οργανισµό που µαθαίνει µπορεί να γίνει 
και µε τη δηµιουργία ευέλικτων ιεραρχικών και λειτουργικών οργανωτικών 
δοµών. 

Μονάδες 16 

Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

1. Η καταγραφή και η περιγραφή του εξοπλισµού µιας επιχείρησης καθώς 
και των χαρακτηριστικών του γνωρισµάτων πραγµατοποιείται σαν 

δραστηριότητα της ∆ιοίκησης Παραγωγής: 

α. στον προγραµµατισµό της παραγωγής 
β. στο σχεδιασµό της παραγωγής 

γ. στην τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων 
δ. στη συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανικού εξοπλισµού και 

των εγκαταστάσεων παραγωγής. 
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2. Αν µια επιχείρηση έχει χαµηλή παραγωγικότητα, αυτό σηµαίνει ότι έχει: 

α. χαµηλό κόστος παραγωγής 
β. υψηλό κόστος παραγωγής 

γ. χαµηλές τιµές 
δ. υψηλή ανταγωνιστικότητα 

 

3. Συνδέει την παραγωγή µε την κατανάλωση, κατευθύνει τη ροή των 
αγαθών και υπηρεσιών και επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων 

α. η διοίκηση παραγωγής 
β. το management 

γ. το marketing 
δ. η διοίκηση ανθρώπινων πόρων. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να δώσετε τον ορισµό της διοίκησης 
(µονάδες 2) 

Ποιο είναι το αντικείµενο της επιστήµης της διοίκησης; Απαιτείται 
παράδειγµα.  

(µονάδες 3) 

Γιατί η διοίκηση είναι αναγκαία σε κάθε µορφή οργανωµένης συνεργασίας 
καθώς και σε όλα τα επίπεδα, σε έναν οργανισµό ή σε µια επιχείρηση; 

Απαιτείται παράδειγµα. 

(µονάδες 10) 

Μονάδες 15 

 

Β2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικής άσκησης της διοίκησης από ένα 
σύγχρονο διοικητικό στέλεχος; 

Μονάδες 10 
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2
η
 ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Ποιο είναι το βασικό αντικείµενο της δράσης της χρηµατοοικονοµικής 
διοίκησης και σε ποιες βασικές αποφάσεις αυτή συµµετέχει; 

Μονάδες 10 

Γ2. Για ποιους λόγους είναι χρήσιµα τα στοιχεία που προκύπτουν απ’ την 
παρακολούθηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης; 

Μονάδες 15 

 

ΘΕΜΑ ∆  

∆1. Να αναπτύξετε τις δύο βασικές έννοιες που εµπεριέχει η έννοια της µάθησης 
σύµφωνα µε την προσέγγιση του Οργανισµού που µαθαίνει (Learning 
Organisation). 

Μονάδες 10 

 
∆2. Από τις επιµέρους λειτουργίες της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων να 

περιγράψετε τις εργασιακές σχέσεις. 

Μονάδες 10 

 
∆3. Από τις κατηγορίες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης να 

περιγράψετε το οικονοµικό περιβάλλον. ∆εν απαιτείται παράδειγµα. 

Μονάδες 5 

 


