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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν 
η πρόταση είναι λανθασµένη. 
Α.1. Η επιχειρηµατικότητα είναι χαρακτηριστικό όλων των παραγωγικών µονάδων. 

Μονάδες 4 
Α.2. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης 

που αναφέρεται στις καινοτοµίες. 
Μονάδες 4 

Α.3. Κάθε επιχειρησιακή λειτουργία έχει το δικό της σκοπό και περιεχόµενο, αλλά 
όλες µαζί µέσω της ‘‘αόρατης’’ διοικητικής λειτουργίας επιτελούν τον 
αντικειµενικό σκοπό της επιχείρησης. 

Μονάδες 4 
Α.4. Οι έπαινοι αποτελούν µέθοδο παρακίνησης των επιχειρήσεων προς τους 

εργαζόµενους. 
Μονάδες 4 

Α.5. Ο προϊστάµενος σε µια επιχείρηση επιλέγει τη δύναµη της τιµωρίας, λιγότερο 
από τις υπόλοιπες. 

Μονάδες 4 
Α.6.  Το τυπικό πρόγραµµα υγείας των εργαζοµένων, περιλαµβάνει και την 

νοσοκοµειακή τους περίθαλψη. 
Μονάδες 4 

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7. µέχρι και Α.9. να γράψετε τον αριθµό της 
πρότασης στο τετράδιό σας και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
Α.7. Μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως κοινωνική κατασκευή γιατί: 

α. Εκφράζει συλλογική δράση. 
β. ∆εν συγκρούονται, στο περιβάλλον της, τα συµφέροντα των µελών της. 
γ. Αναπτύσσει µόνο σχέσεις εξουσίας. 
δ. Κανένα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 6 
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Α.8. Μία από τις λειτουργίες διοίκησης του Fayol είναι: 
α. Εµπορική. 
β. Λογιστική.  
γ. Πρόβλεψης. 
δ. Όλες. 

Μονάδες 6 
Α.9. Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται από τον τύπο: 

α. παραχθέντα αγαθά
χρηµατικό κεφάλαιο χώρας . 

β. παραχθέντα αγαθά
παραγωγικοί συντελεστές . 

γ. παραχθέντα αγαθά
αµοιβές εργαζοµένων . 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 
Μονάδες 6 

Α.10. Από τις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες να αναλύσετε την 
λειτουργία της πληροφόρησης. 

Μονάδες 8 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 
Β.1. α. Τι γνωρίζετε για τον κώδικα επιχειρησιακής ηθικής; 

Μονάδες 5 
β. Αναλύστε τις ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 

Μονάδες 10 
Β.2. Τι γνωρίζετε για την έννοια και το περιεχόµενο του Marketing; 

Μονάδες 10 
Β.3. Από τις επιµέρους λειτουργίες της διοίκησης παραγωγής περιγράψτε τις: 

α. Προγραµµατισµός της παραγωγής  
Μονάδες 5 

β. Εξασφάλιση ποιότητας και έλεγχο παραγωγής. 
Μονάδες 5 

Β.4. α. Ποιος ο ορισµός της ηγεσίας; 
Μονάδες 5 

β. Ποια τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συµπεριφορά; 
Μονάδες 10 


