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Β΄ ΦΑΣΗ

3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

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. Ο καθορισµός του αριθµού των θέσεων εργασίας ή εργαζοµένων τους
οποίους µπορεί να διοικεί ένας προϊστάµενος σε µία επιχείρηση (εύρος
διοίκησης) καθορίζεται αυθαίρετα.
β. Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µίας χώρας, ανήκουν στο πολιτισµικό
περιβάλλον της επιχείρησης.
γ. Ο Gantt τόνισε τη σηµασία της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου
παράγοντα σε όλα τα διοικητικά προβλήµατα.
δ. Η έµµεση πώληση πραγµατοποιείται και µε τη βοήθεια παραγγελιοδόχων.
ε. Ένας από τους παράγοντες “κίνητρα” της θεωρίας του F.Herzberg, είναι οι
πολιτικές της επιχείρησης.
Μονάδες 15
Να γράψετε στο τετράδιό σας δίπλα σε καθένα από τα γράµµατα α έως ε της
στήλης Α, εκείνο τον αριθµό 1 έως 6 της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
α. Μήνυµα
1. ∆ιανοητική διαδικασία
β. Κατανόηση του µηνύµατος –
2. Φυσική έκφραση του νοήµατος
αποτέλεσµα
γ. Κώδικας – Κωδικοποίηση
3. Ατµόσφαιρα, αντικείµενα
δ. Σύλληψη του δέκτη
4. Ακοή, όραση, όσφρηση, αφή,
γεύση
ε. ∆ίκτυα (κανάλια) µεταβίβασης
5. Μετατροπή µηνύµατος σε νόηµα
6. Ο δέκτης αλλάζει ιδέες, γνωρίζει
Μονάδες 10

ÙÔ
ÇÓ

Α1.

×É

Α2.
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

Β2.
Β3.
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Β΄ ΦΑΣΗ

Η επιχείρηση πέρα από την οικονοµική, θεσµική και την κοινωνική της
οργάνωση διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα. Να ορίσετε την
έννοια αυτή και να εξηγήσετε γιατί η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα
κυριότερα συστατικά στοιχεία µιας κοινωνικής οργάνωσης (δεν απαιτείται
παράδειγµα).
Μονάδες 9
Να περιγράψετε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.
Μονάδες 12
Να δώσετε τους ορισµούς των εννοιών:
α) αποτελεσµατικότητα
β) οικονοµική αποδοτικότητα
Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

ÙÔ
ÇÓ

Γ2.

Από τις ενέργειες που περιλαµβάνει η διοίκηση παραγωγής, να περιγράψετε:
α) το σχεδιασµό της παραγωγής.
(µονάδες 6)
β) τις προµήθειες.
(µονάδες 5)
Μονάδες 11
Από τις µεταβλητές του µίγµατος marketing, να περιγράψετε την προώθηση.
Μονάδες 14

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

×É

∆2.

Να δώσετε τον ορισµό της ηγεσίας ή ηγετικής συµπεριφοράς ενός ατόµου.
Μονάδες 4
Να περιγράψετε πως ο αριθµός και οι ρόλοι / συµπεριφορές των µελών µιας
οµάδας, προσδιορίζουν την αποτελεσµατικότητά της.
Μονάδες 13
Από τα βασικά εµπόδια της επικοινωνίας να περιγράψετε τα βιαστικά
συµπεράσµατα.
Μονάδες 8

∆3.
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