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ΤΑΞΗ: 3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 

_____________________________________________________________________ 

 
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑΔΑ 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 συντήρηση των μηχανημάτων ανήκει στα πλαίσια της παραγωγικής 

λειτουργίας της επιχείρησης. 
β.  Η δημοσίευση του λεγόμενου «κοινωνικού ισολογισμού» αποτελεί μια 

υποχρεωτική διαδικασία για τις επιχειρήσεις. 
γ.  Το πολιτικό περιβάλλον ανήκει στα εσωτερικά περιβάλλοντα της 

επιχείρησης. 
δ.  Ο όρος marketing περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε 

να φτάσει το προϊόν από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. 
ε.  Ο σχεδιασμός της παραγωγής αποτελεί λειτουργία της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης. 
στ. Τα νέα γνωστικά μοντέλα αποτελούν εργαλείο της έννοιας της 

οργανωσιακής μάθησης. 

Μονάδες 24 
 

ΧΙΩ
ΤΗΣ Φ

ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
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Για τις 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 τεχνική της «ονομαστικής ομάδας» αποτελεί εργαλείο: 

α.  του marketing. 
β. της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης. 
γ. των μεθόδων λήψης ομαδικών αποφάσεων. 
δ. κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 6 
Α3.  Η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων περιλαμβάνει: 

α. τον προγραμματισμό της παραγωγής. 
β. την ταμειακή λειτουργία.  
γ. την διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
δ. κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 6 
Α4.  Κάποιες απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα διοικητικό 

στέλεχος είναι οι ακόλουθες: 
α. ανθρώπινες.  
β. φυσικές. 
γ. βιολογικές. 
δ. κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 6 
Α5.  Να αναφέρετε τον ορισμό και τον τύπο της έννοιας της «αποδοτικότητας» (4 

μονάδες) και της έννοιας της «οικονομικής αποδοτικότητας» (4 μονάδες).  

Μονάδες 8 
 
 

ΧΙΩ
ΤΗΣ Φ

ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.  Τι γνωρίζετε για την ίδρυση και την λειτουργία της ομόρρυθμης επιχείρησης; 

Μονάδες 8 
Β2.  Να αναλύσετε την εμπορική λειτουργία της επιχείρησης. 

Μονάδες 8 
Β3.  Τι γνωρίζετε για τον Henri Fayol; 

Μονάδες 12 
Β4.  Να αναλύσετε την λειτουργία του προϋπολογισμού στα πλαίσια της 

χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης. 

Μονάδες 10 
Β5.  Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα και ο έλεγχος της παραγωγής στα πλαίσια της 

διοίκησης παραγωγής της επιχείρησης; 

Μονάδες 12 

ΧΙΩ
ΤΗΣ Φ

ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
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