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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ. 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 3 

 
ΘΕΜΑ Α  
 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας 
στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστή» ή «Λανθασμένη» δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 
 
α) Η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων τα οποία εμφανίζουν τις 
ακριβείς ημερομηνίες έναρξης κάθε λειτουργίας ή κάθε σταδίου της 
παραγωγής αγαθών είναι βασικό χαρακτηριστικό του 
βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού. 
β)Οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται με πρωτοβουλία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης εντάσσονται στα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου. 
γ)Αντικείμενο της ταμειακής λειτουργίας της χρηματοοικονομικής 
διοίκησης είναι η διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωμών 
της επιχείρησης. 
δ)Στον δευτερογενή τομέα παραγωγής εντάσσονται οι επιχειρήσεις 
οι οποίες ασχολούνται με την μεταποίηση. 
ε)Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται περισσότερο 
γενικές γνώσεις. 

(Μονάδες 15) 
 
Α2. Στις παρακάτω ερωτήσειςνα γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 
αντιστοιχείστησωστή απάντηση. 
 
1. Η κεντρική διοίκηση, δηλαδή τα υπουργεία και όλες οι υπηρεσίες 
τους, εντάσσονται: 
α)στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
β) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
γ) στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
δ) στις μεικτές επιχειρήσεις 
 
2. Η λειτουργία των προσλήψεων ανήκει στην: 
α) διοίκησηανθρώπινων πόρων 
β) διοίκησηπαραγωγής 
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γ) χρηματοοικονομική διοίκηση 
δ) διοίκηση πωλήσεων 

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Β   
 
Β1. Να γράψετε τι είναι και τι περιλαμβάνει η κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων. 

(Μονάδες 6) 
 
Β2. Να γράψετε τι είναι το μίγμα μάρκετινγκ και ποιες είναι οι 
μεταβλητές του. 

(Μονάδες 9) 
 
Β3. Από τις λειτουργίες της χρηματοοικονομικής διοίκησης να 
αναπτύξετε τη λειτουργία του προϋπολογισμού. 

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1.Ποια κατηγορία εξωτερικού περιβάλλοντος είναι πιο σημαντική 
για: 
α) μία τράπεζα 
β) ένα μουσείο 
γ) ένα δικηγορικό γραφείο 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

(Μονάδες  9) 
 

Γ2.Πώς μπορεί μία επιχείρηση που ασχολείται με την παραγωγή 
ενδυμάτων να γίνει πιο ανταγωνιστικη; 

(Μονάδες 6) 
 

Γ3. Από τις μεθόδους λήψης ομαδικών αποφάσεων να 
περιγράψετε την τεχνική της ονομαστικής ομάδας. 

(Μονάδες 10) 
 
ΘΕΜΑ Δ   
 
Δ1. Να γράψετε και να αναπτύξετε με ποιους τρόπους 
πραγματοποιείται η μάθηση στα πλαίσια ενός «Οργανισμού που 
μαθαίνει». 

(Μονάδες 10) 
 
Δ2.Μια επιχείρηση παράγει 10.000 μονάδες 
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προϊόντοςχρησιμοποιώντας 5 εργάτες το μήνα Αύγουστο με κέρδη 
6.000€. Το Σεπτέμβριο παρήγαγε 12.000 μονάδες προϊόντος 
χρησιμοποιώντας 10 εργάτες με κέρδη 4.000€. Τα 
χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια για το μήνα Αύγουστο αξιολογήθηκαν 
σε 15.000€ και το μήνα Σεπτέμβριο σε 25.000€. 
α) Ποιο μήνα ήταν καλύτερη η παραγωγικότητα εργασίας; 
β) Ποιο μήνα ήταν καλύτερη η οικονομική αποδοτικότητα; 
γ) Οι στόχοι της επιχείρησης ήταν να παραχθούν το μήνα 
Αύγουστο 12.000 μονάδες και το μήνα Σεπτέμβριο 12.500 
μονάδες. Ποιο μήνα από τους δύο η επιχείρηση είχε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα ως προς την παραγωγή; 

(Μονάδες 15) 
 
 
 
Οδηγίες 
 Γράφουμε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς. 
 Ελέγχουμε τα αποτελέσματά μας. 

 
 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


