
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

1η ΟΜΑΔΑ 

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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη.  

α. Η λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα 
σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άμεσα με την 
παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών . 

β. Προϊόν ή υπηρεσία είναι το σύνολο των υλικών και 
άυλων χαρακτηριστικών , τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες των 
καταναλωτών . 

γ. Ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός αφορά την 
απόκτηση και την κατάλληλη διάταξη των μέσων 
παραγωγής με σκοπό τη μελλοντική παραγωγή.  

δ. Με βάση το δημοκρατικό πρότυπο, ο ηγέτης 
αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές στους 
συνεργάτες του για εκτέλεση των αποφάσεών του.  

ε. Τυπική ομάδα συγκροτούν τα άτομα που η διοίκηση 
συνειδητά ομαδοποιεί , με σκοπό την επίτευξη 
συγκεκριμένου έργου.  

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από 
τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Ο βαθμός παρέμβασης του κράτους στην οικονομία 
εντάσσεται στο : 

α.  Οικονομικό περιβάλλον  

β.  Οικολογικό περιβάλλον  

γ.  Κοινωνικό περιβάλλον 

δ.  Τεχνολογικό περιβάλλον  

2.  Οι γραφικές μέθοδοι απεικόνισης σχεδίων με στόχο 
τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο αναπτύχθηκαν από 
τον :  

α.  Taylor 

β.  Weber 

γ.  Fayol 

δ.  Gantt 

Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Από τις λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
να περιγράψετε:  

α)  τη λειτουργία του προϋπολογισμού.  

 (μον. 10) 

β)  την ταμειακή λειτουργία . 

 (μον. 3) 

Μονάδες 13 

Β2.  Να περιγράψετε την επιχείρηση ως θεσμό . 

Μονάδες 12 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

2η ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Η επιχείρηση «Α» τον Ιανουάριο του 2016 παρήγαγε 6.000 
μονάδες προϊόντος, απασχολώντας πέντε (5) εργαζομένους. 
Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους παρήγαγε 4.800 μονάδες 
προϊόντος με άγνωστο αριθμό εργαζομένων.  Τον Φεβρουάριο 
η παραγωγικότητα εργασίας ήταν 1.200 μονάδες ανά 
εργαζόμενο. 

Γ1.  Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα της παραγωγικότητας 
των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2016.  

Μονάδες 4 

Γ2.  Να υπολογίσετε τον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολούσε η επιχείρηση τον Φεβρουάριο του 2016.  

Μονάδες 7 

Γ3. Αν τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 
2.000.000,00 € και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση 

με 0,2 τότε να υπολογίσετε το καθαρό κέρδος της 
επιχείρησης . 

Μονάδες 7 

Γ4. Να εξηγήσετε αν η παραγωγικότητα εργασίας του μηνός 
Φεβρουαρίου του 2016 της επιχείρησης «Α» θα ήταν 
καλύτερη ή χειρότερη στην περίπτωση που απασχολούσε 
το μήνα Φεβρουάριο πέντε (5) εργαζoμένους, θεωρώντας 
ότι οι μονάδες προϊόντος που παρήχθησαν το μήνα 
Φεβρουάριο ήταν 4.800 . 

Μονάδες 7 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ   
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Η επικοινωνία της επιχείρησης διακρίνεται συνήθως σε 
«κάθετη» (από πάνω προς τα κάτω και αντίστροφα) και 
σε «οριζόντια».  

Να περιγράψετε από την κάθετη επικοινωνία :  

α)  Την από πάνω προς τα κάτω επικοινωνία . 
(μον. 13) 

β)  Την από κάτω προς τα πάνω επικοινωνία.  
(μον. 12) 

 

Μονάδες 25 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

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

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν 
επιτρέπεται να γράψετε  καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και 
τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο 
με μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης . 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων.  

6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


