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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.5, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1  Όταν ο καταναλωτής προµηθεύεται το προϊόν από τον παραγωγό, τότε έχουµε έµµεση πώληση.    
  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.2  Η διαδικασία διανοµής είναι η πιο δυναµική µεταβλητή του µάρκετινγκ, καθώς είναι αυτή που διακινεί τα 
προϊόντα µέχρι τον τελικό καταναλωτή.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.3  Ο προϋπολογισµός επενδύσεων αναφέρεται στα έσοδα και στα έξοδα που προβλέπεται να προκύψουν το 
επόµενο οικονοµικό έτος. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.4  Ο έλεγχος της παραγωγής πραγµατοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.5  Η µετάθεση ή προαγωγή κάποιου εργαζόµενου είναι αποκλειστική υπόθεση του διευθυντού του τµήµατος 
προσωπικού.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.2 Στις προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.3, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2.1 Ποια από τις ακόλουθες λειτουργίες της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση 
των εισπράξεων και πληρωµών της επιχείρησης; 

α) η λειτουργία του προϋπολογισµού  
β) η ταµειακή λειτουργία. 
γ) η λογιστική λειτουργία.  
δ) η λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων.               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.2 Ποιος ανέλυσε τα καθήκοντα των διοικητικών στελεχών και έδωσε έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα 
της οργανωτικής και διοικητικής πυραµίδας; 

α) ο Max Weber 
β) ο Henri Fayol 
γ) ο Fraderick Taylor 
δ) ο Elton Mayo               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.3 H συντήρηση και αντικατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι ενέργεια που ανήκει στη : 
α) διοίκηση πωλήσεων.  
β) χρηµατοοικονοµική διοίκηση.  
γ) διοίκηση παραγωγής.  
δ) διοίκηση ανθρώπινων πόρων.              (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 
 

Α.3 Τι υποστήριζε η θεωρία που ονοµάστηκε «κίνηµα των ανθρωπίνων σχέσεων», πού εστιάζονταν οι κατηγορίες 
για το επιστηµονικό µάνατζµεντ και τι προέκυψε από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις το 1920;         (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 

Β.1  Να αναλύσετε τα στάδια κύκλου ζωής ενός προϊόντος.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 16) 
 

Β.2  Να περιγράψετε την τοποθεσία εργοστασίου και διάταξη χώρων, ως µία λειτουργία της διοίκησης παραγωγής.
       (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.3 Μία από τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη. Τι γνωρίζετε       
γι’ αυτήν;      (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 
 

Β.4  Από ποιες πηγές είναι δυνατόν να προέρχονται οι πληροφορίες και ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά που αυτές 
(οι πληροφορίες) πρέπει να έχουν;  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 


