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ΟΜΑ∆Α Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1 Η επιχείρηση παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα
οποία διαθέτει έναντι µιας αξίας ανταλλαγής µέσω του
µηχανισµού της αγοράς.
Μονάδες 4
Α.2

Η
παραγωγικότητα
µετρά
ποσότητες
ενώ
η
αποδοτικότητα µετρά αξίες ή χρηµατικά µεγέθη.
Μονάδες 4

Α.3

Η οικονοµικότερη προµήθεια πρώτων υλών ανήκει
στην παραγωγική λειτουργία.
Μονάδες 4

Α.4

Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσηµα η
επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.
Μονάδες 4

Α.5

Ο ηγέτης στο εξουσιοδοτικό πρότυπο δίνει το δικαίωµα
να αποφασίζουν σε πολλά θέµατα οι συνεργάτες του
και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισµένος.
Μονάδες 4

Α.6

Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη
λειτουργία του προγραµµατισµού.
Μονάδες 4
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Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.7 µέχρι και Α.9, να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α.7

Το
α.
β.
γ.
δ.

µάνατζµεντ περιλαµβάνει τη διαδικασία:
µόνο του προγραµµατισµού
µόνο της οργάνωσης
µόνο της διεύθυνσης και του ελέγχου
όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 6

Α.8

Ποια από τις παρακάτω 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.
Μονάδες 6

Α.9

Η θέση ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση µέσω
γραφείων) είναι το πλέον λογικό µέσο για την άσκηση
ελέγχου πάνω στους ανθρώπους διατυπώθηκε από:
α. Fraderick Taylor
β. Henri Fayol
γ. Max Weber
δ. Gantt.
Μονάδες 5
Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση:
:

Α.10 Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση ασχολείται µε την
παρακολούθηση και τη µελέτη των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης. Για ποιους κυρίως
λόγους είναι χρήσιµα τα στοιχεία που προκύπτουν;
Μονάδες 9
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Β.1

ΟΜΑ∆Α Β
Πώς συµβάλλουν στη βελτίωση του µηνύµατος επικοινωνίας:
α. Η σαφήνεια και η ακρίβεια του µηνύµατος;
Μονάδες 5
β. Η πληρότητα του µηνύµατος;

Μονάδες 5

γ. Η περιεκτικότητα και η συντοµία του µηνύµατος;
Μονάδες 5
Β.2

Ποια είναι τα συνήθη προβλήµατα ή µειονεκτήµατα
που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των οµάδων;
Μονάδες 20

Β.3

α. Γιατί η πιο δυναµική µεταβλητή του µίγµατος
Marketing είναι η προώθηση του προϊόντος;
Μονάδες 4
β. Σε τι στοχεύει η αποτελεσµατική προώθηση του
προϊόντος;
Μονάδες 6
γ. Ποια εργαλεία χρησιµοποιεί η προώθηση του
προϊόντος για να ανταποκριθεί στους στόχους της
(µίγµα προώθησης);
Μονάδες 5
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν 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.
4. Κάθε απάντηση
αποδεκτή.

επιστηµονικά

τεκµηριωµένη

είναι

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά
τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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