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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να περιγράψετε τις γνώσεις που πρέπει να έχουν τα διοικητικά στελέχη.           Μονάδες 11 
 
Β2. Να αναπτύξετε τις απόψεις του H. Fayol (μονάδες 8) και του H. Gantt (μονάδες 6) για τη 

Διοίκηση των επιχειρήσεων 
Μονάδες 14 

 
 

2η ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Να διατυπώσετε τον ορισμό της Διοίκησης.                 Μονάδες 3 
 
Γ2. Να περιγράψετε την έννοια και το περιεχόμενο του marketing.             Μονάδες 12 
 
Γ3.Από τη χρηματοοικονομική διοίκηση, να περιγράψετε τη λειτουργία του προϋπολογισμού 

(μονάδες 5) και τη λογιστική λειτουργία (μονάδες 5). 
Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Από τις επιμέρους λειτουργίες της διοίκησης παραγωγής να περιγράψετε την τοποθεσία 

εργοστασίου και διάταξη χώρων (μονάδες 8) και τις προμήθειες (μονάδες 5). 
Μονάδες 13 

 
Δ3. Από τις λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων να περιγράψετε την εκπαίδευση και 

ανάπτυξη (μονάδες 6) και τις εργασιακές σχέσεις (μονάδες 6). 
Μονάδες 12 
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