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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑ.Λ. 
Β΄ Μάθηµα Ειδικότητας 

 

Πέµπτη 2 Μαΐου 2019 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τικ προτάσεικ που ακολουθούν, γράφοντακ στο τετράδιό σακ, 

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. 

σ. Με την αποδοτικότητα μετράμε αξίεκ και χρηματικά μεγέθη ενώ με την 

παραγωγικότητα μετράμε ποσότητεκ προϊόντων σε σχέση με τον αριθμό 

των εργατών ή τον τεχνολογικό εξοπλισμό. 

β. Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται περισσότερο οι ειδικέκ 

γνώσεικ ενώ στα ανώτερα επίπεδα περισσότερο γενικέκ γνώσεικ.  

γ. Εθνικέκ επιχειρήσεικ θεωρούνται αυτέκ που αναπτύσσουν τικ 

δραστηριότητέκ τουκ σε πολλέκ χώρεκ.  

δ. Οι υπηρεσίεκ υγείακ περιλαμβάνονται στον τριτογενή τομέα παραγωγήκ.  

ε. Ο ποσοτικόκ έλεγχοκ πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν 

παράγεται σύμφωνα με τα πρότυπα, όπωκ έχουν τεθεί στο σχεδιασμό ή 

παρουσιάζονται αποκλίσεικ. 

Μονάδες 15  

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σακ τον αριθμό καθεμίακ από τικ παρακάτω 

προτάσεικ, και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση. 

1. Η θέση ότι η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό μέσο άσκησηκ ελέγχου 

επάνω στουκ ανθρώπουκ διατυπώθηκε από τον: 
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σ. Henri Fayol.  

β. Fraderick Taylor. 

γ. Max Weber.  

δ. Henry Gantt.  

 

2. Το management είναι μία διαδικασία:  

σ. προγραμματισμού, οργάνωσηκ, διεύθυνσηκ, ελέγχου που ασκούνται σε 

μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τουκ. 

β. οργάνωσηκ, διεύθυνσηκ, διαχείρισηκ, ελέγχου που ασκούνται σε μια 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τουκ. 

γ. προγραμματισμού, οργάνωσηκ, κοστολόγησηκ, ελέγχου που ασκούνται 

σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τουκ. 

δ. προγραμματισμού, διεύθυνσηκ, ελέγχου, αξιολόγησηκ που ασκούνται σε 

μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν 

αποτελεσματικά οι στόχοι τουκ. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να περιγράψετε τικ βασικέκ κατηγορίεκ ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένα 

στέλεχοκ, σύμφωνα με τον ΚΑΤΖ, για να μπορέσει να ασκεί αποτελεσματική 

διοίκηση. 

Μονάδες 10 

 

Β2. Από τικ επιμέρουκ λειτουργίεκ τηκ Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, να 

περιγράψετε: 

σ. την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Μονάδεκ 5).  

β. τικ Μεταθέσεικ και Προαγωγέκ Προσωπικού (Μονάδεκ 5). 

γ. την Κοινωνική και Υγειονομική Υποστήριξη (Μονάδεκ 5). 

Μονάδες 15  
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Ο κύριοκ Ν.Π., Γενικόκ Διευθυντήκ σε μία από τικ μεγαλύτερεκ εταιρείεκ του κλάδου τηκ 

πληροφορικήκ, χρειάζεται να πάρει μία απόφαση σχετικά με την επέκταση τηκ 

εταιρείακ. Πιο συγκεκριμένα, θέλει να γνωρίζει πόσοι και ποιοι από τουκ μόνιμουκ 

εργαζόμενουκ διατίθενται να αλλάζουν τόπο διαμονήκ και δέχονται να εργαστούν σε 

ένα νέο περιβάλλον μακριά από την τωρινή εργασίακ τουκ. Είναι γεγονόκ ότι η 

συνεργασία του με τουκ εργαζομένουκ έχει κριθεί αρκετά ικανοποιητική διότι ακούει 

τικ απόψεικ τουκ, συμμερίζεται τα προβλήματά τουκ και συσκέπτονται τακτικά. Ο 

κύριοκ Ν.Π.. θα μπορούσε από μόνοκ του να επιλέξει κάποιουκ εργαζομένουκ, αλλά δεν 

το κάνει, γιατί γνωρίζει ότι οι περισσότεροι είναι οικογενειάρχεκ και είναι δύσκολο να 

εγκαταλείψουν τικ υποχρεώσεικ τουκ και να μετακομίσουν. 

Γ1. Χρησιμοποιώντακ το μοντέλο Vroom – Yetton – Jago, να περιγράψετε τα 

χαρακτηριστικά τηκ μορφήκ – μεθόδου απόφασηκ που υιοθετεί ο κύριοκ Ν.Π. 

(Μονάδεκ 9) και να ονομάσετε τον τύπο τηκ (Μονάδεκ 4). 

Μονάδες 15 

 

Λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογήκ μεταξύ δύο ή περισσότερων 

εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να 

εκμεταλλευτούμε μία ευκαιρία. 

Γ2. Να παρουσιάσετε τα βήμστσ της δισδικσσίσς λήψης σποφάσεων 

διαγραμματικά (δεν απαιτείται ανάπτυξη).  

Μονάδες 5 

 

«Ο Οργανισμόκ που Μαθαίνει» (Learning Organization) αποτελεί μία σύγχρονη 

φιλοσοφία και πρακτική στην οργάνωση και διοίκηση.  

Γ3. Να διατυπώσετε τον ορισμό τηκ οργσνωσισκής μάθησης (Μονάδεκ 3) και να 

αναφέρετε σε τι συνίσταται αυτή (Μονάδεκ 2). 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Να εξηγήσετε πώκ μπορεί να μετρηθεί η παραγωγικότητα των νοσοκόμων ενόκ 

κρατικού νοσοκομείου που εφημερεύει (Μονάδεκ 3) και η παραγωγικότητα των 

τηλεφωνητών του ΟΤΕ (Μονάδεκ 3).  

Μονάδες 6 

 

Η επιχείρηση «Δ.Σ.» η οποία δραστηριοποιείται στο κλάδο τηκ παραγωγήκ ρολογιών 

τον Απρίλιο του 2018 παρήγαγε 6.000 μονάδεκ προϊόντοκ απασχολώντακ 5 

εργαζόμενουκ. Τον Ιούλιο του ίδιου έτουκ παρήγαγε 4.800 μονάδεκ με άγνωστο αριθμό 

εργαζομένων. Επίσηκ, τον Ιούλιο η παραγωγικότητα τηκ εργασίακ ήταν 1.200 μονάδεκ 

ανά εργαζόμενο. 

Δ2. Να συγκρίνετε τσ σποτελέσμστσ της πσρσγωγικότητσς των μηνών 

Απριλίου και Ιουλίου του 2018 (Μονάδεκ 6).  

 

Δ3. Να υπολογίσετε τον σριθμό των εργσζομένων που απασχόλησε η επιχείρηση 

«Δ.Σ.» το μήνα Ιούλιο του έτουκ 2018 (Μονάδεκ 6).  

 

Δ4. Αν τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια τηκ επιχείρησηκ «Δ.Σ.» ήταν 2.000.000 

χρηματικέκ μονάδεκ και η οικονομική τηκ αποδοτικότητα ήταν ίση με 0.2, τότε 

να υπολογίσετε το κσθσρό κέρδος τηκ επιχείρησηκ (Μονάδεκ 7).  

Να αιτιολογήστττ τις απαντήστις σας κάνοντας τους αναγκαίους υπολογισμούς. 

Μονάδες 19 

 

 


