ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1 η 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. Το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης σχετίζεται με
οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον της, από το
οποίο επηρεάζεται άμεσα.
β. Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται περισσότερο
οι γενικές γνώσεις, ενώ στα ανώτερα επίπεδα περισσότερο
ειδικές.
γ. Λήψη Αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να
επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να εκμεταλλευτούμε μια
ευκαιρία.
δ. Όταν πρόκειται να αποφασίσουμε μεταξύ εναλλακτικών
λύσεων, των οποίων τα αποτελέσματα είναι βέβαια, τότε λέμε
ότι λαμβάνουμε αποφάσεις υπό καθεστώς βεβαιότητας.
ε. Πολυεθνικές
επιχειρήσεις
θεωρούνται
αυτές
που
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μόνο σε μία χώρα.
Μονάδες 15
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμ ιάς από
τις παρακάτω ερωτήσεις 1, 2 και δίπλα στον αριθμό το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .
1. Στον πρωτογενή τομέα παραγωγής
επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

ανήκουν

οι

α) το εμπόριο
β) τις τραπεζικές υπηρεσίες
γ) τις μεταφορές
δ) την αλιεία
2. Ένα από τα τρία βασικά στάδια της διοικητικής
διαδικασίας στις πωλήσεις είναι:
α) η κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της
επιχείρησης
β) η αξιολόγηση του αποτελέσματος του προγράμματος
των πωλήσεων
γ) η παραγγελία πρώτων και βοηθητικών υλών
δ) η κατάρτιση του προϋπολογισμού
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Για ποιους λόγους είναι χρήσιμα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
με τα οποία ασχολείται η Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Μονάδες 15
Β2. Να περιγράψετε τη λειτουργία Διαχείρισης Κεφαλαίων
ως επιμέρους λειτουργία της Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
2 η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από τις δραστηριότητες που περιλαμβάν ονται στις
λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής να αναπτύξετε:
α. τη
διαδικασία
επιλογής
της
τοποθεσίας
του
εργοστασίου και της διάταξης των χώρων (μον. 20)
β. την αποθήκευση (μον. 5)
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Η επιχείρηση Κ έθεσε ως στόχο για το έτος 2015 την
αύξηση των πωλήσεων κατά 2.000 μονάδες και τελικά
πέτυχε αύξηση κατά 1.400 μονάδες. Η ίδια επιχείρηση το
Μάρτιο του έτους 2016 παρήγαγε 5.000 μονάδες
προϊόντος. Η παραγωγικότητα εργασίας για τον ίδιο
μήνα ήταν 250 μονάδες προϊόντος ανά εργαζόμενο. Να
υπολογίσετε:
α. το βαθμό αποτελεσματικότητας της επιχείρησης για το
έτος 2015 (μον. 8)
β. τον αριθμό των εργαζομένων που απασχόλησε η
επιχείρηση το μήνα Μάρτιο του έτους 2016 (μον. 9)
Μονάδες 17
Δ2. Αν η Οικονομική Αποδοτικότητα της επιχείρησης ήταν
0,4 και το Καθαρό κέρδος της ήταν ίσο με 400.000 ευρώ,
να υπολογίσετε τα Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της
επιχείρησης.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

