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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
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Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΜΑ∆Α Α

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.6, να γράψετε στο
τετράδιο σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν
η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1
Οι θεσµικοί στόχοι µιας επιχείρησης διατυπώνονται στο καταστατικό της και
νοµιµοποιούν την ύπαρξη και τη λειτουργία της.
(Μονάδες 4)
Α.2
Για να είναι µια επιχείρηση ανταγωνιστική θα πρέπει να πουλάει το προϊόν της
σε χαµηλή τιµή.
(Μονάδες 4)
Α.3
Αποτελεσµατική διοίκηση σηµαίνει σωστή εκτέλεση των λειτουργιών του
management.
(Μονάδες 4)
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Α.4
Η διαµόρφωση του προϋπολογισµού επενδύσεων αναφέρεται στις
επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν βραχυπρόθεσµα σε µια επιχείρηση.
(Μονάδες 4)
Α.5
Η ωριµότητα των ατόµων είναι ένας από τους παράγοντες καθορισµού του
ηγετικού προτύπου.
(Μονάδες 4)
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Α.6
Η θεωρία των προσδοκιών αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης.
(Μονάδες 4)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Στις παρακάτω προτάσεις από Α.7 µέχρι και Α.9, να γράψετε στο
τετράδιο σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
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Α.7
Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στους παράγοντες «υγιεινής» ή
«διατήρησης»;
α) Η σιγουριά που αισθάνεται ο εργαζόµενος στη δουλειά του.
β) Ο τρόπος εποπτείας από τον προϊστάµενο.
γ) Οι προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης – προαγωγών του εργαζόµενου.
δ) Οι σταθερές αµοιβές – µισθός.
(Μονάδες 6)
Α.8
Με ποιο από τα παρακάτω εργαλεία του «µίγµατος προώθησης» συνδέεται
περισσότερο η οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων;
α) Με τη διαφήµιση.
β) Με τις δηµόσιες σχέσεις.
γ) Με τις προσωπικές πωλήσεις.
δ) Με την προώθηση πωλήσεων.
(Μονάδες 6)
Α.9
Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία ανήκει στο κοινωνικό περιβάλλον της
επιχείρησης;
α) Τα λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας.
β) Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας χώρας.
γ) Τα (α) και (β) µαζί.
δ) Καµία από τις παραπάνω απαντήσεις δεν είναι σωστή.
(Μονάδες 5)
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Α.10
Ποιες είναι οι ενέργειες ενός καλού προϊσταµένου προκειµένου να
παρακινηθούν οι συνεργάτες του για υψηλή απόδοση;
(Μονάδες 9)

ΟΜΑ∆Α Β
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Β.1
α) Ποιες προσεγγίσεις έκαναν οι µελετητές για τα χαρακτηριστικά στοιχεία της
προσωπικότητας του ηγέτη;
(Μονάδες 15)
β) Τι είναι η ηγετική συµπεριφορά;

(Μονάδες 5)
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2

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008

3

Β.2
Τι γνωρίζετε για το κίνηµα ανθρώπινων σχέσεων;
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Β.3
Τι γνωρίζετε για την πολιτισµική διάσταση της επιχείρησης;

(Μονάδες 8)

(Μονάδες 12)
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Β.4
Να αναλυθεί η πολιτική αµοιβών ως επιµέρους λειτουργία της διοίκησης
ανθρώπινων πόρων.
(Μονάδες 10)
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