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ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑ.Λ. 
Β΄ Μάθηµα Ειδικότητας 

 

Σάββατο 8 Μαΐου 2021 | �ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. α. Σωστό, σελίδα 78 

β. Λάθος, σελίδα 18 

γ. Λάθος, σελίδα 74 

δ. Σωστό, σελίδα 34 

ε. Σωστό, σελίδα 44 

 

Α2. 1. α), σελίδα 25 

2. β), σελίδα 79 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Εμπορική λειτουργία: Μία επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά 

προκειμένου να αγορασθούν από τους καταναλωτές, προβαίνει και σε μία άλλη 

ενέργεια, η οποία καλείται εμπορική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή 

περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς για να εντοπισθούν οι ανάγκες των 

καταναλωτών, το σχεδίασμά των προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με 

τις ανάγκες των καταναλωτών, όλες τις τεχνικές προώθησης όπως είναι η 

διαφήμιση, η πώληση και η οργάνωση των δικτύων διανομής. Η εμπορική 

λειτουργία αποτελεί αντικείμενο των Τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 
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Οικονομική λειτουργία: Μία επιχείρηση όμως, εκτός από την παραγωγική και 

την εμπορική της λειτουργία, έχει έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της, 

φορολογείται για τις δραστηριότητές της, παίρνει δάνεια από τις τράπεζες, 

αυξάνει το κεφάλαιό της με την πώληση μετοχών, έχει λογαριασμούς 

καταθέσεων σε τράπεζες κ.τ.λ. Όλες αυτές οι ενέργειες εμπεριέχονται σε μία 

τρίτη λειτουργία της που καλείται οικονομική. Με την οικονομική λειτουργία 

δηλαδή, η επιχείρηση παίζει το ρόλο του επενδυτή, του καταθέτη, του δανειστή, 

του δανειζόμενου και του οικονομικού διαχειριστή. 

 

Β2. Μία έννοια απόλυτα ταυτόσημη με την κοινωνική οργάνωση είναι η Κοινωνική 

Ευθύνη των Επιχειρήσεων. Λέγοντας Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 

εννοούμε την πολιτική και την ευαισθησία της επιχείρησης σε θέματα που 

αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

• την παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων ή τη χρησιμοποίηση πρώτων 

υλών, που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά 

• την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας με τη χρησιμοποίηση τεχνικών 

που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον από τις μολύνσεις. Πολλές 

επιχειρήσεις τοποθετούν ειδικά φίλτρα για να ελέγχουν τους ρύπους ή 

χρησιμοποιούν τεχνολογία τέτοια, που μειώνει τις εκπομπές αερίων. 

• την εκπαίδευση στελεχών με προσανατολισμό το σεβασμό στο περιβάλλον. 

Στην περίπτωση αυτή κάνουμε λόγο για τα περίφημα «πράσινα» στελέχη, 

«green managers». 

• τις διάφορες κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως παιδικές 

κατασκηνώσεις, εκδρομές προσωπικού, εκπτωτικά κουπόνια, παροχές σε 

είδος και διάφορα δώρα. 

• τις διάφορες παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αιμοδοσίες, 

ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη εράνων κ.τ.λ. 
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ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Το marketing μπορεί να ορισθεί, ως το σύνολο των ενεργειών μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού, οι οποίες αποβλέπουν στην αναγνώριση των αναγκών του 

καταναλωτή, στην ανάπτυξη των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών που 

τις ικανοποιούν και στην δημιουργία των σχετικών προϋποθέσεων ζήτησης, οι 

οποίες θα οδηγήσουν σε επικερδείς πωλήσεις. 

 

Γ2. Σύμφωνα με τη λειτουργία αυτή, συντάσσεται ο οικονομικός προϋπολογισμός 

της επιχείρησης, ο οποίος καταγράφει τις προβλέψεις ως προς την εξέλιξη των 

οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για το επόμενο οικονομικό έτος. Η 

σύνταξη του προϋπολογισμού περιέχει:  

• Τη διαμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλα 

τα έσοδα και τα έξοδα που προβλέπεται να προκύψουν κατά τη χρήση μιας 

οικονομικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.  

• Τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού επενδύσεων ο οποίος περιλαμβάνει 

όλες εκείνες τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν μακροπρόθεσμα ή 

μεσοπρόθεσμα και αφορούν νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή 

βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. 

Η υλοποίηση του προϋπολογισμού παρακολουθείται, εντοπίζονται οι τυχόν 

αποκλίσεις και πραγματοποιούνται οι κατάλληλες τροποποιήσεις όταν κρίνεται 

απαραίτητο. 

 

Γ3. Ο έλεγχος παραγωγής διακρίνεται σε ποιοτικό, ποσοτικό, κόστους και 

αποθεμάτων. 

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν το προϊόν 

σύμφωνα με τα πρότυπα, όπως έχουν τεθεί στο σχεδιασμό ή παρουσιάζονται 

αποκλίσεις. Πραγματοποιείται διαρκώς και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

Ο ποσοτικός έλεγχος πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν το προϊόν 

παράγεται μέσα στο χρόνο που έχει σχεδιασθεί. 

Ο έλεγχος του κόστους πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν το προϊόν 

παράγεται σύμφωνα με ένα πρότυπο κόστος, όπως έχει τεθεί. 
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Ο έλεγχος αποθεμάτων πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει στις 

αποθήκες της επιχείρησης η κατάλληλη ποσότητα πρώτων και βοηθητικών 

υλών, ανταλλακτικών, καθώς και έτοιμων προϊόντων. 

 

 

ΘΕΜΑ � 

 

Δ1. Περιλαμβάνει διαδικασίες που αφορούν την προσέλκυση, την επιλογή και την 

τοποθέτηση του προσωπικού στην επιχείρηση. Το ενδιαφέρον της επιχείρησης 

για πρόσληψη εργαζόμενων που διαθέτουν συγκεκριμένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, μπορεί να εκδηλωθεί: 

• Με διαδικασίες μέσα από την επιχείρηση, όπως π.χ. έκδοση ανακοίνωσης 

πρόσληψης μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή 

τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης (κυλικείο, κεντρικός 

διάδρομος), όπου οι εργαζόμενοι ενημερώνονται και ενδεχομένως να 

ενδιαφερθούν οι ίδιοι ή να μεταφέρουν το μήνυμα σε κάποιους γνωστούς 

τους και να κάνουν αιτήσεις πρόσληψης.  

• Με διαδικασίες έξω από την επιχείρηση, όπως π.χ. αγγελία σε εφημερίδα, 

ανάθεση σε γραφεία εύρεσης εργασίας. 

 

Δ2. α) Παραγωγικότητα Εργασίας = Τελικά Προϊόντα/Αριθμός Εργατών = 800/40 

� Παραγωγικότητα Εργασίας = 20 αυτοκίνητα ανά εργάτη 

 

β) Αποτελεσματικότητα = Επιτευχθείσες Μονάδες/Επιδιωκόμενες Μονάδες = 

800/1.000 � Αποτελεσματικότητα = 0,8 ή 80% 

 

γ) Έσοδα Πωλήσεων = Ποσότητα Πωληθέντων  Τιμή Πώλησης = 800  15.000 

� Έσοδα Πωλήσεων = 12.000.000€ 

Κόστος Πωληθέντων = Ποσότητα  Κόστος ανά αυτοκίνητο = 800  7000 �  

Κόστος Πωληθέντων = 5.600.000€ 

Καθαρό Κέρδος = Έσοδα Πωλήσεων – Κόστος Πωληθέντων = 12.000.000 – 

5.600.000 � Καθαρό Κέρδος = 6.400.000€ 

Οικονομική Αποδοτικότητα = Καθαρό Κέρδος/Χρησιμοποιηθέντα Κεφάλαια 

= 6.400.000/64.000.000 � Οικονομική Αποδοτικότητα = 0,10 

 


