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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010  

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 
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Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΘΕΜΑ 1o 
Για τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
καθεµιάς και δίπλα σε κάθε γράµµα την λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
α. Οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις ανήκουν στον δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 

Μονάδες 3 
β. Η διαχείριση κρίσεων στην οµάδα αποτελεί διανοητική ικανότητα. 

Μονάδες 3 
γ. Η υψηλή παραγωγικότητα οδηγεί πάντα σε αποτελεσµατικότητα. 

Μονάδες 3 
δ. Κάθε προϊστάµενος είναι ηγέτης στο χώρο ευθύνης του. 

Μονάδες 3 
ε. Πολιτική προώθησης µπορεί να εφαρµοσθεί και από µη κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς. 
Μονάδες 3 

Για τις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
καθεµιάς και δίπλα του το νούµερο που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
στ. Τα εθνολογικά και λαογραφικά στοιχεία, του λαού µιας χώρας εντάσσονται 

στο: 
1. Πολιτισµικό περιβάλλον. 
2. Κοινωνικό περιβάλλον. 
3. Νοµικό περιβάλλον. 
4. ∆ιεθνές περιβάλλον. 

Μονάδες 5 
ζ. Η ανάγκη για επικοινωνία ενός ατόµου µε τους άλλους εντάσσεται στις: 

1. Φυσιολογικές ανάγκες. 
2. Ανάγκες ασφαλείας. 
3. Κοινωνικές ανάγκες. 
4. Ανάγκες εκτίµησης. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2o 
α. Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τις δευτερεύουσες λειτουργίες της επιχείρησης. 

Μονάδες 3 
β. Από τις επιµέρους λειτουργίες της χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης να 

περιγράψετε εκείνη του προϋπολογισµού. 
Μονάδες 9 

γ. Πώς διαµορφώνεται «η εικόνα του προϊόντος» µιας επιχείρησης από τη 
συµβολή και των 4-P του marketing; 

Μονάδες 10  
δ. «Όλα τα προϊόντα διανύουν το κύκλο τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 

ορισµένα στάδια». Να αναφέρετε, ονοµαστικά, τα στάδια ζωής ενός προϊόντος. 
Μονάδες 3 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ 1o 
α. Τι γνωρίζετε για το οικονοµικό περιβάλλον της επιχείρησης; 

Μονάδες 12 
β. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των εταιρικών έναντι 

των ατοµικών επιχειρήσεων; 
Μονάδες 13 

 
ΘΕΜΑ 2o 
α. Από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες ηγετικών τύπων, να αναπτύξετε το 

δηµοκρατικό και το γραφειοκρατικό πρότυπο. Σε ποιους τύπους εργαζοµένων 
µπορεί να είναι αποτελεσµατικότερο κάθε ένα από αυτά; 

Μονάδες 10 
β. Να περιγράψετε τη θεωρία των δύο παραγόντων υγιεινής και παρακίνησης του 

Herzberg. 
Μονάδες 15 

 


