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ΟΜΑ∆Α Α
Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1. µέχρι και Α.5., να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1. Η καριέρα των διοικητικών στελεχών ξεκινά από την
αρχή της πυραµίδας, συνήθως σε θέσεις εκτελεστικού
έργου και στη συνέχεια εξελίσσεται.
Μονάδες 4
Α.2. Σύµφωνα µε τον Katz, η ικανότητα του διοικητικού
στελέχους να επιλύει συγκρούσεις µεταξύ των
υφισταµένων του ανήκει στις τεχνικές του ικανότητες.
Μονάδες 4
Α.3. Το
πρόγραµµα
πωλήσεων
µιας
επιχείρησης
δηµιουργείται,
λειτουργεί
και
αναπτύσσεται
ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τµήµατα της επιχείρησης,
δηλαδή του marketing, των χρηµατοοικονοµικών κ.λ.π.
Μονάδες 4
Α.4. Η επιχείρηση συνδέεται µε το στοιχείο του κινδύνου.
Μονάδες 4
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Α.5. Οι προµηθευτές υλικών ή υπηρεσιών της επιχείρησης
εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της.
Μονάδες 4
Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.6. και Α.7., να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6. Η λειτουργία του προϋπολογισµού
α. καταγράφει τις προβλέψεις για την εξέλιξη των
οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης για το
επόµενο οικονοµικό έτος.
β. έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση των εισπράξεων
και πληρωµών της επιχείρησης.
γ. έχει ως αντικείµενο την πλήρη καταγραφή και
καταχώριση στα λογιστικά βιβλία των οικονοµικών
µεγεθών της επιχείρησης.
δ. έχει ως αντικείµενο την υψηλότερη απόδοση του
προσωπικού της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.7. Η αποδοτικότητα µετράται µε δείκτες, οι οποίοι
έχουν ως αριθµητή
α. το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροή) και ως
παρονοµαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για
την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές)
β. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την
πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και
ως παρονοµαστή το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα
(εκροή).
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γ. τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την
πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και
ως παρονοµαστή το χρησιµοποιηθέντα αριθµό
εργαζοµένων.
δ. τα
χρησιµοποιηθέντα
κεφάλαια
παρονοµαστή τα κέρδη της επιχείρησης.

και

ως

Μονάδες 4

Α.8. Στη Στήλη Ι του παρακάτω πίνακα δίνονται τρεις
διακρίσεις του γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντος
της επιχείρησης και στη Στήλη ΙΙ πέντε στοιχεία του
γενικού (εξωτερικού) περιβάλλοντός της. Να γράψετε
στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και
δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό της Στήλης ΙΙ που
δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.
(∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).
Στήλη Ι
Α. Πολιτισµικό
περιβάλλον

Στήλη ΙΙ
1. Περιλαµβάνει τα εθνολογικά και
λαογραφικά χαρακτηριστικά µιας
κοινωνίας.
2. Περιλαµβάνει τα δηµογραφικά
χαρακτηριστικά µιας χώρας.

Β. Πολιτικό
περιβάλλον
Γ. Οικονοµικό
περιβάλλον

3. Περιλαµβάνει το θεσµικό πλαίσιο
σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί το
κράτος.
4. Περιλαµβάνει τους νόµους σύµφωνα
µε τους οποίους λειτουργεί η
επιχείρηση.
5. Περιλαµβάνει το φορολογικό
σύστηµα και την πορεία της
κεφαλαιαγοράς.

Μονάδες 9
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Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Α.9. Ποιες είναι οι µεταβλητές του µίγµατος marketing µε
τις οποίες η προώθηση έχει στενή σχέση;
Μονάδες 3
Α.10. Ποιο
φαινόµενο
αποκαλείται
από
τους
οικονοµολόγους «δηµιουργική καταστροφή»;
Μονάδες 5
Α.11. Σε ποια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
πραγµατοποιείται ο έλεγχος της παραγωγής και
ποιες οι διακρίσεις αυτού;
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Ποια είναι τα κύρια στάδια στα οποία εστιάζεται η
διοικητική
διαδικασία
των
πωλήσεων
και
τι
περιλαµβάνει κάθε στάδιο;
Μονάδες 10
Β.2. Ποιος ο ρόλος του Taylor στην επιστήµη της διοίκησης
των επιχειρήσεων και ποιες οι σχετικές απόψεις του;
Μονάδες 20
Β.3. Σε τι στοχεύουν οι ενέργειες της λειτουργίας των
προµηθειών, ποιες είναι συνήθως αυτές οι ενέργειες και
ποια η σηµασία της λειτουργίας των προµηθειών για
την επιχείρηση;
Μονάδες 20
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.
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2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις
και των δύο οµάδων.
4. Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη απάντηση είναι δεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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