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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
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 Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασμένη . 

 

α. Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων 
περιλαμβάνεται στο Οικονομικό περιβάλλον της 
επιχείρησης . 

β. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των 
διαφόρων μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και 
τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που 
έχουν τεθεί, ανήκει στη λειτουργία του Προγραμματισμού 
της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης - Management. 

γ. Η ταμειακή λειτουργία είναι μία επιμέρους λειτουργία 
της ∆ιοίκησης Πωλήσεων . 

δ. Ο Max Weber θεωρεί ως δύναμη «τη δυνατότητα που 
έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να επιβάλλει τις 
δικές του επιθυμίες μέσα από μια κοινωνική σχέση, 
παρά την αντίσταση». 

ε. Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής – παρακίνησης του 
F. Herzberg, η αναγνώριση των προσπαθειών, των 
επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόμενος 
ανήκουν στους παράγοντες που ονομάζονται 
«κίνητρα». 
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στ. Μία από τις ενέργειες του καλού προϊσταμένου που 
μπορεί να παρακινήσει τους συνεργάτες του για 
υψηλή απόδοση είναι η ελευθερία πρωτοβουλιών 
που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συμμετοχή 
με ιδέες και προτάσεις . 

Μονάδες 24 
 

Στις παρακάτω  προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4 , να 
γράψετε  στο τετράδιό  σας τον αριθμό της πρότασης και  
δίπλα του το γράμμα  που αντιστοιχεί  στη σωστή  
απάντηση .  
 

Α2. Η παραγωγικότητα της εργασίας ορίζεται ως ο λόγος : 

α. αριθμός εργαζομένων  προς ποσότητα παραγωγής .  

β. ποσότητα παραγωγής προς αριθμό εργαζομένων .  

γ. καθαρό κέρδος  ή ζημία προς χρησιμοποιηθέντα  
κεφάλαια . 

δ. χρησιμοποιηθέντα  κεφάλαια  προς καθαρό κέρδος 
ή ζημία . 

  

Μονάδες 6 
 

Α3. Η αντιμετώπιση  των νομικών και φορολογικών 
υποχρεώσεων  της επιχείρησης  ανήκει :  

α. στην Εμπορική  λειτουργία . 

β.  στη λειτουργία  των ∆ημοσίων Σχέσεων . 

γ. στην Οικονομική  λειτουργία . 

δ. στη λειτουργία  της Πληροφόρησης . 

Μονάδες 6 
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Α4. Η ομαλή εγκατάσταση  του προσωπικού  στις διάφορες  
θέσεις εργασίας με κατάλληλα προγράμματα 
προσανατολισμού  και εισαγωγικής εκπαίδευσης των 
νεοπροσλαμβανομένων  γίνεται  από τη ∆ιοίκηση των  
Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο της λειτουργίας :  

 α. της Εκπαίδευσης  - Ανάπτυξης .  

β. του Προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού .  

γ. των Εργασιακών  σχέσεων .  

δ. των Προσλήψεων .  

Μονάδες 6 
 

Α5. Από τις μεταβλητές του «μίγματος Marketing» να 
περιγράψετε την τιμή. 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η 
επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό . 

Μονάδες 20 
 

Β2. Τι υποστήριζε η θεωρία που ονομάστηκε κίνημα των 
ανθρώπινων σχέσεων (μονάδες 8) και πού εστιάζονταν 
οι κατηγορίες για το επιστημονικό μάνατζμεντ ; 
(μονάδες 6). Να αναφέρετε τι προέκυψε από την 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις το 1920  (μονάδες 6).   

Μονάδες 20 

Β3. Τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για 
απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών; 

Μονάδες 10 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά 
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον 

με μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης 
μελάνης .  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π .μ . 
 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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