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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος της ειδικότητας: «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει πιστοποιήσει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ώστε µε την 
καθοδήγηση ∆ιευθυντικών στελεχών, να εφαρµόζει τις αρχές της επιστήµης του management, της 
οικονοµίας και των δηµοσίων σχέσεων. 

Υποστηρίζει τόσο τη ∆ιοικητική όσο και την οικονοµική λειτουργία του Οργανισµού και ειδικότερα 
την επικοινωνία, τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση και  οργάνωση, τη διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση 
των ανθρώπινων και λοιπών πόρων. Ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονοµικά, οργανωτικά και διοικητικά 
προβλήµατα των διαφόρων µονάδων. 

Απασχολείται σε τµήµατα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, των 
µονάδων του Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος της ειδικότητας: «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είναι σε θέση, µε τις οδηγίες και την επίβλεψη του προϊσταµένου του, να εφαρµόζει τις 
αρχές και πρακτικές της οικονοµικής και οργανοδιοικητικής επιστήµης και ειδικότερα: 
• ∆ηµιουργεί και παράγει έγγραφα σε µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας 
• Χειρίζεται εξοπλισµό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας 
•  Σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού 
•  Ταξινοµεί και αρχειοθετεί έγγραφα 
•  Μελετά στατιστικά δεδοµένα, συντάσσει και αναλύει πίνακες και γραφικές παραστάσεις 
•  Συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα της παραγωγικής µονάδας 
• Συµπληρώνει και υποβάλλει έντυπα στις διάφορες υπηρεσίες δηµοσίου 
• Μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών 
• Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών 
•  Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονοµικές   πληροφορίες που του 

παρέχει το λογιστήριο 
•  Σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και 

λοιπών εγγράφων 
• Εισπράττει λογαριασµούς και εξοφλεί οφειλές 
•  Εφαρµόζει τη φορολογική, εργατική, εµπορική νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
• ∆ιεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες 
• ∆ιενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων 
• Συµµετέχει στην κατάρτιση των προϋπολογισµών 
• Συγκεντρώνει οικονοµικές πληροφορίες από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης 
•  Συµµετέχει σε έρευνες, εφαρµόζει οικονοµικές αρχές και υποβάλλει προτάσεις για την αποδοτική 

χρησιµοποίηση των χρηµατικών πόρων και την επίλυση οικονοµικών ή διοικητικών προβληµάτων 
•  ∆έχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασµό της επιχείρησης 
• Χρησιµοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία 
•  Εφαρµόζει πρακτικές δηµοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος 

Επιχειρήσεων πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της 
ειδικότητας. 

 
 
Α. Γενικές Επαγγελµατικές Γνώσεις και Ικανότητες 

 Όσο αφορά στα γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων το "∆ιοικητικό και 
Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά µε: 

• Τις οικονοµικές µονάδες, την επιχείρηση και τη δράση τους. 

• Την έννοια και λειτουργία των λογαριασµών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

• Τις Γενικές Αρχές Αστικού, Εµπορικού και Εργατικού ∆ικαίου. 

• Τις Γενικές αρχές Οικονοµικών Μαθηµατικών, όπως απλή µέθοδος των τριών, µερισµός, απλός 
τόκος και προεξόφληση. 

• Τη συλλογή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, µέτρα θέσεως και µέτρα διασποράς. 

• Την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων και οργανισµών, τη λειτουργία του προγραµµατισµού και 
την λήψη αποφάσεων. 

• Την οργάνωση και το περιβάλλον του γραφείου στην επιχείρηση ή τον οργανισµό, το σύστηµα 
των γενικών υπηρεσιών γραφείου αι την τεχνική της επικοινωνίας. 

• Τις επικρατούσες τεχνικές συναλλαγών, όπως τους όρους αγοραπωλησίας, τα εµπορικά 
επαγγέλµατα, την πίστη και τα χρηµατιστήρια. 

• Τις γενικές φορολογικές διατάξεις για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 
προσώπων. 

• Τις διακρίσεις των εταιριών. 
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• Τις γενικές αρχές κοστολόγησης. 

• Τις ∆ηµόσιες σχέσεις σε σχέση µε τη δηµοσιότητα, την κοινή γνώµη, τη διαφήµιση, την 
προώθηση πωλήσεων, την προπαγάνδα και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

• Το ρόλο του χρήµατος και τα υποκατάστατα του, καθώς επίσης και την πιστωτική πολιτική στην 
Ελλάδα. 

• Τις βασικές χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις. 

• Την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης και την πολιτική µισθών και 
ηµεροµισθίων. 

• Τις αρχές του Μάρκετινγκ, την αγορά και το περιβάλλον της, την καταναλωτική συµπεριφορά και 
την πολιτική των προϊόντων. 

 

Β. Ειδικές Επαγγελµατικές Γνώσεις και Ικανότητες 

 Όσο αφορά στις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, το "∆ιοικητικό και Οικονοµικό 
Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά µε: 

• Την απογραφή, την περιουσία και τον ισολογισµό της επιχείρησης, τις διακρίσεις των 
λογαριασµών του γενικού λογιστικού σχεδίου και την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. 

• Τις εφαρµοστέες διατάξεις του εµπορικού και εργατικού δικαίου στις επιχειρήσεις. 

• Τον ανατοκισµό, τις ράντες και τον χειρισµό των δανείων. 

• Τις κατανοµές συχνοτήτων, τα µέτρα θέσεως και διασποράς, την παλινδρόµηση και συσχέτιση 
δύο µεταβλητών. 

• Τη λειτουργία της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. 

• Τη σύνταξη εµπορικών επιστολών και υπηρεσιακών εγγράφων. 

• Τις διάφορες µορφές χρηµατοδοτήσεων και τις επιµέρους τραπεζικές εργασίες. 

• Τη λογιστική των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. 

• Την παρακολούθηση της αναλυτικής λογιστικής στη βιοµηχανική επιχείρηση. 

• Τη διαδικασία της έρευνας της κοινής γνώµης και τις έρευνες των δηµοσίων σχέσεων. 

• Τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. 

• Τη διαχείριση των ταµειακών ροών και δοµή των επιτοκίων. 

• Τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

• Την έρευνα της αγοράς και της συµπεριφοράς των αγοραστών. 
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• Τις αµοιβές και την εκπαίδευση του προσωπικού. 
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3.2 Το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, εξετάζονται σε γενικά θέµατα 
επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και 
ικανότητες, που περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της 
ειδικότητας. 

 

 
Α. Γενικές Επαγγελµατικές Γνώσεις, Ικανότητες και ∆εξιότητες. 

 Όσο αφορά στα γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και ικανοτήτων το "∆ιοικητικό και 
Οικονοµικό Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά µε: 

• Τον χειρισµό λογιστικών προγραµµάτων µε σκοπό την εξεύρεση και την αξιολόγηση λογιστικών 
δεδοµένων. 

• Την αποτύπωση στατιστικών δεδοµένων σε στατιστικούς πίνακες και διαγράµµατα.  

• Τον χειρισµό προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου και πινάκων. 

• Τον χειρισµό προγραµµάτων παρουσίασης δεδοµένων. 

• Την αρχειοθέτηση επιχειρησιακών εγγράφων. 

• Τον χειρισµό προγραµµάτων εµπορικής διαχείρισης. 

• Τον χειρισµό των µέσων για την ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων. 

Επίσης κατά την κρίση των εξεταστών µπορούν οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες να εξεταστούν και 
σε συνδυασµό µε τις αναφερόµενες στο θεωρητικό µέρος γενικές γνώσεις και ικανότητες(ενότητα 3.1.2). 

 

Β. Ειδικές Επαγγελµατικές Γνώσεις, Ικανότητες και ∆εξιότητες. 

 Όσο αφορά στις ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, το "∆ιοικητικό και Οικονοµικό 
Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά µε: 

• Την µηχανογραφική τήρηση βιβλίων Α και Β κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

• Την τήρηση αρχείων. 

• Τον χειρισµό µέσων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και εκκαθάρισης αρχείων. 

• Την συµπλήρωση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων. 

• Την συµπλήρωση φορολογικών εντύπων. 
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• Την σύνταξη εµπορικών επιστολών και επιχειρησιακών εγγράφων σε Η/Υ. 

• Τον χειρισµό προγραµµάτων µισθοδοσίας. 

• Τον χειρισµό προγραµµάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. 

Επίσης κατά την κρίση των εξεταστών µπορούν οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες να εξεταστούν και 
σε συνδυασµό µε τις αναφερόµενες στο θεωρητικό µέρος ειδικές γνώσεις και ικανότητες(ενότητα 3.1.2). 
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4. Κατάλογος ερωτήσεων 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
1. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως οικονοµικό οργανισµό.  
2. Ποιες είναι οι διακρίσεις των επιχειρήσεων ανάλογα µε το αντικείµενο απασχόλησης;  
3. Ποιες βασικές λειτουργίες λαµβάνουν χώρα στον επιχειρησιακό χώρο; Να γίνει επιγραµµατική αναφορά.  
4. Ποιος είναι ο ρόλος των διοικητικών στελεχών (managers) στα διάφορα επίπεδα  διοίκησης;  
5. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στις βασικές δραστηριότητες της διοίκησης.  
6. Ποιες  βασικές µορφές περιλαµβάνει η «συγκέντρωση» των επιχειρήσεων; (να γίνει επιγραµµατική 

αναφορά)  
7. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις µε βάση το µέγεθός τους; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα των µικρών 

επιχειρήσεων;  
8. Γιατί τα διοικητικά στελέχη αντιστέκονται στον προγραµµατισµό;  
9. Ποιες επιχειρήσεις ονοµάζονται πολυεθνικές; Πώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της µία µητρική εταιρεία 

σε άλλες χώρες;  
10. Να διαµορφώσετε σχηµατικά το µοντέλο της επικοινωνιακής διαδικασίας.  
11. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού.  
12. Τι είναι η προαγωγή και τι είναι η µετάθεση υπαλλήλου;  
13. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες µέθοδοι εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης; (ονοµαστική 

αναφορά)  
14. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες επιδράσεις της εκπαίδευσης των στελεχών στη λειτουργία της επιχείρησης;  
15. Αναφερθείτε αναλυτικά στον προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού.  
16. Ποια είναι η έννοια του µάρκετινγκ;  
17. Γιατί η έρευνα µάρκετινγκ είναι αναγκαίο στοιχείο του µάρκετινγκ;  
18. Τι ορίζεται ως µίγµα µάρκετινγκ; Αναφερθείτε επιγραµµατικά σε καθένα στοιχείο του.  
19. Ποια είναι η έννοια της τµηµατοποίησης της αγοράς και ποιοι λόγοι την επιβάλλουν;   
20. Ποιες κατηγορίες της αγοράς υπάρχουν; (ονοµαστική αναφορά)  
21. Ποιος είναι ο ρόλος των οικονοµικών στελεχών στις σύγχρονες µεγάλες επιχειρήσεις;  
22. Ποιους αντίκτυπους έχει στην επιχείρηση η χρηµατοοικονοµική απόφαση;  
23. Τι γνωρίζετε για τη φορολογία ως µέσο οικονοµικής πολιτικής;  
24. Ποια είναι η χρησιµότητα των ραντών;  
25. Ποια είναι η οικονοµική σηµασία του εµπορίου;  
26. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε διεθνείς όρους µεταφοράς και παράδοσης του εµπορεύµατος.  
27. Ποια οικονοµικά οφέλη προκύπτουν από την ανάπτυξη των µεταφορών;  
28. Για ποιους λόγους είναι χρήσιµα τα χρηµατιστήρια αξιών;  
29. Αναφερθείτε αναλυτικά στις ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως «αθέµιτος ανταγωνισµός».  
30. Ποιες είναι οι διακρίσεις του εµπορίου από άποψη αντικειµένου και από οικονοµική άποψη; (ονοµαστική 

αναφορά)  
31. Τι είναι οι δηµόσιες σχέσεις και πού αποβλέπουν;  
32. Ποια έντυπα µέσα χρησιµοποιούνται για την άσκηση της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων; (ονοµαστική 

αναφορά)  
33. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ δηµοσίων σχέσεων και προπαγάνδας; (επιγραµµατική αναφορά)  
34. Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές µεταξύ δηµοσίων σχέσεων και ανθρωπίνων σχέσεων;  

(επιγραµµατική αναφορά)  
35. Ποια στοιχεία περιλαµβάνει η αλληλογραφία ως µέσον των δηµοσίων σχέσεων;  
36. Τι είναι «καθαρή περιουσία» και τι «ξένο κεφάλαιο» της επιχείρησης;  
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37. Τι είναι «έσοδο» και ποιες οι διακρίσεις των «εσόδων»;  
38. Ποιες είναι οι διακρίσεις των εσόδων και εξόδων;  
39. Ποια περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια     κυκλοφορούντα;  
40. Ποια είναι η έννοια του λογαριασµού  κατά  του  Ε.Γ.Λ.Σ. και ποια τα βασικά του στοιχεία;  
41. Να αναφέρετε τις οµάδες του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ε.Γ.Λ.Σ.  
42. Τι είναι «αποθέµατα», από πού προέρχονται και σε ποια οµάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. εµφανίζονται;  
43. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνει τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό   

Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.);  
44. Απαντήστε στα ερωτήµατα που ακολουθούν 

α. Ποιο είδος εξόδων παρακολουθεί η οµάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.; 
β. Σε ποια οµάδα λογαριασµών καταχωρούνται τα ποσά ζηµιών-εσόδων-εξόδων  εκτάκτου χαρακτήρα, 
καθώς επίσης «έσοδα», «ζηµιές» και «έξοδα»  προηγούµενων χρήσεων;  

45. Ποια είναι η έννοια και ο σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ. και ποιες οι βασικές αρχές;  Σε  ποιες οµάδες λογαριασµών 
χωρίζεται το Ε.Γ.Λ.Σ.;  

46. Ποια είναι η ∆ιάρθρωση των Λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ.;  
47. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες των εµπορικών τραπεζών;  
48. Τι είναι δάνειο, τι πίστωση και ποια η διαφορά τους;  
49. Ποια  είναι  η  έννοια της κυριότητας και πώς αποκτάται η κυριότητα: 

α. για τα κινητά 
β. για τα ακίνητα;  

50. Να αναφέρετε πέντε (5) τραπεζικά  προϊόντα-υπηρεσίες.  
51. Ποια άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός από τις τράπεζες, γνωρίζετε;  
52. Τι είναι δάνειο; Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις διακρίσεις των δανείων.  
53. Ποιες είναι οι µορφές χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων;  
54. Ποιες είναι οι κατηγορίες (πηγές) εισοδήµατος;  
55. Ποιες είναι οι διαφορές   µεταξύ  Προσωπικών και   Κεφαλαιουχικών     εταιρειών;  
56. Ποια είναι η έννοια των φόρων; Τι γνωρίζετε για τους άµεσους και έµµεσους φόρους;  
57. Ποιο είναι το αντικείµενο και  ποιο το υποκείµενο του φόρου;  
58. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της φορολογίας των Νοµικών Προσώπων;  
59. Τι καλείται νοµικό και τι πραγµατικό ελάττωµα στη διαδικασία µεταβίβασης κυριότητας πράγµατος 

(πώληση);  
60. Απαντήστε στα ερωτήµατα που ακολουθούν: 

α. Τι καλείται αντιπροσώπευση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της άµεσης αντιπροσώπευσης; 
β. Μπορεί να  ως οριστεί αντιπρόσωπος φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί «υπό δικαστική αντίληψη»; 
∆ικαιολογήστε  την  απάντησή  σας.  

61. Τι καλούνται «δικαιόγραφα ή αξιόγραφα» και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις τους. ∆ώστε από ένα  
παράδειγµα για το καθένα.  

62. Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές συναλλαγµατικής και επιταγής;  
63. Πότε η χρεοκοπία είναι «απλή» και πότε «δόλια»;  
64. Τι καλείται «πτώχευση» και ποιες είναι οι προσωπικές και οι περιουσιακές συνέπειες που υφίσταται ο 

πτωχεύσας;  
65. ∆ώστε τις έννοιες της «εµπορικής επωνυµίας» και του «εµπορικού σήµατος».  
66. Αναπτύξτε περιληπτικά τη διαδικασία κατοχύρωσης της «εµπορικής επωνυµίας» και του «εµπορικού  

σήµατος».  
67. Ποιες είναι οι διακρίσεις  των  ποσοτικών µεταβλητών; Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα για κάθε 

κατηγορία.  
68. Ποιες είναι οι µέθοδοι συλλογής στοιχείων στη στατιστική; Να αναπτύξετε τη µέθοδο απογραφής.  
69. Να αναπτύξετε το στάδιο επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων.  
70. Με ποιους τρόπους γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών  στοιχείων;  
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71. Με ποια κριτήρια γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών πινάκων;  
72. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνταξη των  στατιστικών  πινάκων;  
73. Τι γνωρίζετε για τα στατιστικά διαγράµµατα και ποια  είναι  τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στατιστικού  

διαγράµµατος;  
74. Να αναφέρετε τρία είδη στατιστικών διαγραµµάτων και να τα αναπτύξετε.  
75. Τι είναι και ποια είναι τα µέτρα θέσεως; Να τα αναπτύξετε.  
76. Τι είναι και πού αποσκοπεί το βιογραφικό σηµείωµα;  
77. Τι είναι Εταιρεία; Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις των εταιρειών;  
78. Επεξηγήστε συνοπτικά τις έννοιες “σταθερό” και “µεταβλητό κόστος”. ∆ώστε  από  δύο παραδείγµατα.  
79. Τι καλείται φυσιολογική φύρα και πώς αντιµετωπίζεται στη µαζική παραγωγή;  
80. Τι είναι κόστος και ποια στοιχεία συνθέτουν την έννοια του κόστους;  
81. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στο κόστος και το έξοδο;  
82. Πότε ένα κόστος είναι οργανικό και πότε ανόργανο; ∆ώστε δύο παραδείγµατα για το καθένα.  
83. Τι καλούµε κέντρα (ή θέσεις) κόστους;  
84. Ποια στοιχεία συνθέτουν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος;  
85. Τι λέµε αρχικό κόστος και τι κόστος µετατροπής;  
86. Ποιες οµάδες λογαριασµών αποτελούν τη Γενική Λογιστική και ποιες την Αναλυτική;  
87. Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κοστολόγησης “κατά φάσεις”.  
88. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στον προσδιορισµό των ΓΒΕ µε την κοστολόγηση κατά παραγγελία και πώς  

εµφανίζεται;  
89. Ποιον σκοπό  εξυπηρετεί η χρήση του προκαθορισµένου συντελεστή καταλογισµού ΓΒΕ και πώς  

προσδιορίζεται;  
90. ∆ώστε την έννοια της ισοδύναµης παραγωγής και την σκοπιµότητα που εξυπηρετεί ο υπολογισµός της. 
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ΟΜΑ∆Α Β 
1. Ποιες είναι οι ιδιότητες των στόχων της επιχείρησης; (ονοµαστική αναφορά)  
2. Ποια χαρίσµατα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ηγέτη;  
3. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της διοίκησης βάσει στόχων; (επιγραµµατική αναφορά)  
4. Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της διοίκησης βάσει στόχων; (επιγραµµατική αναφορά)  
5. Ποια είναι τα στάδια επιλογής του προσωπικού µίας επιχείρησης;(ονοµαστική αναφορά)  
6. Ποια είναι τα εµπόδια για αποτελεσµατική επικοινωνία; (επιγραµµατική αναφορά)  
7. Τι είναι τυπική και τι άτυπη οργάνωση;  
8. Τι είναι το οργανόγραµµα της επιχείρησης;  
9. Για ποιους λόγους είναι αναγκαίος ο προγραµµατισµός; (επιγραµµατική αναφορά)  
10. Ποια πλεονεκτήµατα προσφέρουν οι στόχοι στην επιχείρηση; (αναλυτική αναφορά)  
11. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της οµαδικής λήψης αποφάσεων;  
12. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµείται η αµοιβή του προσωπικού; (ονοµαστική αναφορά)  
13. Ποια είναι τα βασικά στάδια λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων;  
14. Αναφερθείτε στα στάδια δηµιουργίας των οµάδων. (επιγραµµατική αναφορά)  
15. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο το οργανόγραµµα για την επιχείρηση;  

(επιγραµµατική αναφορά)  
16. Ποια είναι τα είδη των εργασιακών οµάδων; (επιγραµµατική αναφορά)  
17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσµατικού ελέγχου; (αναλυτική αναφορά)  
18. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις φάσεις της διαδικασίας του ελέγχου.  
19. Αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία του προγραµµατισµού.  
20. Να αναλύσετε τα είδη των στόχων της επιχείρησης.  
21. Να αναλύσετε τους περιοριστικούς παράγοντες του προγραµµατισµού.  
22. Αναφερθείτε αναλυτικά στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διοικητικής ευθύνης.  
23. Αναφερθείτε συνοπτικά στη γραµµική µέθοδο µεταβίβασης της εξουσίας και της ευθύνης.  
24. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας προσωπικού µιας επιχείρησης;  
25. Με ποια κριτήρια καθορίζονται οι αµοιβές του προσωπικού;  
26. Ποιες πρέπει να είναι οι αρχές της πολιτικής µισθών και ηµεροµισθίων;  
27. Τι είναι η εργασία µε το κοµµάτι; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα.  
28. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στις µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.  
29. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των στελεχών µιας επιχείρησης;  
30. Με ποιους τρόπους επισηµαίνονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης;  
31. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες των ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας; (ονοµαστική αναφορά)  
32. Αναφερθείτε αναλυτικά στα συστήµατα αµοιβών που λειτουργούν ως κίνητρα των εργαζοµένων.  
33. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θεµελιώνουν ένα πρόγραµµα ασφαλείας στο χώρο εργασίας;  

(ονοµαστική αναφορά)   
34. Ποιες είναι οι κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow;  
35. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας των νέων προϊόντων;  
36. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την ύπαρξη συσκευασίας;  
37. Ποια είναι η φύση των δικτύων διανοµής;  
38. Ποιες µεταβλητές περιλαµβάνει το µακροπεριβάλλον της επιχείρησης; (επιγραµµατική αναφορά)  
39. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στις µεθόδους συλλογής των πρωτογενών στοιχείων.  
40. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος.  
41. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα καλό σήµα;  
42. Ποια είναι τα κριτήρια τµηµατοποίησης της αγοράς; (αναλυτική αναφορά)  
43. Αναφερθείτε αναλυτικά στα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων.  
44. Αναφερθείτε συνοπτικά στις βασικές χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις.  
45. Πώς αντιλαµβάνεστε την έννοια του «ρίσκου» στη χρηµατοοικονοµική διοίκηση;  
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46. Γιατί µειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές σε περιόδους ύφεσης;  
47. Τι είναι «ανατοκισµός» και τι «παρούσα αξία»;  
48. Τι γνωρίζετε για το «προεξοφλητικό επιτόκιο»;  
49. Τι είναι «εµπορικός αντιπρόσωπος» και τι είναι «µεσίτης»;  
50. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει η επιταγή;  
51. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι µεσίτες; (ονοµαστική αναφορά)  
52. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει η συναλλαγµατική;  
53. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνει το γραµµάτιο σε διαταγή;  
54. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τιµολόγια; (ονοµαστική αναφορά)  
55. Ποια έγγραφα εκδίδονται κατά τη διακίνηση των εµπορευµάτων; (ονοµαστική αναφορά)  
56. Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του εµπορίου και ποιος είναι ο ρόλος τους;  
57. Ποια είναι η σηµασία των τραπεζών για την οικονοµική ανάπτυξη;  
58. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τράπεζες ανάλογα µε το σκοπό τους; (ονοµαστική αναφορά)  
59. Αναφερθείτε επιγραµµατικά στις σύγχρονες µορφές τραπεζικών συναλλαγών.  
60. Ποιοι είναι οι κύριοι όροι της αγοραπωλησίας;  
61. Ποιοι είναι οι συµπληρωµατικοί όροι της αγοραπωλησίας;  
62. Ποιοι όροι είναι δυνατό να ορίζονται όσον αφορά το χρόνο παράδοσης του εµπορεύµατος;  
63. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών;  
64. Με ποιους τρόπους γίνεται η χρηµατοδότηση για κεφάλαιο κίνησης; (ονοµαστική αναφορά)  
65. Ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν τις «απόψεις»; (επιγραµµατική αναφορά)  
66. Να αναφέρετε επιγραµµατικά πέντε βασικά χαρακτηριστικά των περιοδικών.  
67. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του προφορικού λόγου;  
68. Τι είναι «σύσκεψη» και τι είναι «συγκέντρωση προσωπικού»; 
69. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ δηµοσίων σχέσεων και διαφήµισης; (επιγραµµατική αναφορά)  
70. Ποιες είναι οι οµοιότητες των δηµοσίων σχέσεων µε τη διαφήµιση; (επιγραµµατική αναφορά)   
71. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ δηµοσίων σχέσεων και προώθησης πωλήσεων; (επιγραµµατική αναφορά)  
72. Ποια οπτικοακουστικά µέσα χρησιµοποιούνται από τις δηµόσιες σχέσεις»;(ονοµαστική αναφορά)  
73. Ποια στοιχεία περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα δηµοσίων σχέσεων; (επιγραµµατική αναφορά)  
74. Αναφερθείτε συνοπτικά σε τουλάχιστον τρεις τύπους ερευνών των δηµοσίων σχέσεων.  
75. Σε ποιες κατηγορίες βιβλίων εφαρµόζουµε την «απλογραφική» και σε ποιες τη «διπλογραφική» µέθοδο;  
76. Ποια είναι η «τιµή κτήσεως αποθεµάτων»;  
77. Σε ποιους δευτεροβάθµιους λογαριασµούς καταχωρούνται οι µεταχρονολογηµένες επιταγές;  
78. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της µηχανογραφικής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, σε σχέση µε 

την αντίστοιχη χειρόγραφη;  
79. Τι εµφανίζουν οι λογαριασµοί του Ενεργητικού και του Παθητικού; 

α. Τι είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ; 
β. Τι είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ;  

80. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ ισολογισµού και απογραφής;  
81. Τι περιλαµβάνει η «καθαρή θέση της επιχείρησης» και από ποιους λογαριασµούς αποτελείται;   
82. Να  δώσετε  ένα  υπόδειγµα  Ισολογισµού  χρησιµοποιώντας  τουλάχιστον  10  λογαριασµούς  δικής  σας  

επιλογής.  
83. Τι είναι « Ισοζύγιο»;  Ποια τα είδη του και πότε συντάσσεται  το καθένα;  
84. Ποια είναι η διαφορά των λογαριασµών «Εµπορεύµατα» και «Έτοιµα Προϊόντα»;  
85. Τι δείχνει ο λογαριασµός ‘‘Εταίρος Λογαριασµός Κάλυψης Κεφαλαίου’’ και πότε εξισώνεται;  
86. Τι είναι τα δεδουλευµένα και τι τα µη δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα;  
87. Ποια είναι τα είδη των αποθεµατικών, πώς σχηµατίζονται και πού  χρησιµοποιούνται; 
88. Με ποια σχέση µεγεθών του ισολογισµού παρίσταται και τι απεικονίζει ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας 

των ιδίων κεφαλαίων;  
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89. Με ποια σχέση µεγεθών του ισολογισµού παρίσταται και τι απεικονίζει ο  αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής 
ρευστότητας;  

90. Με ποια σχέση µεγεθών του ισολογισµού παρίσταται και τι απεικονίζει ο αριθµοδείκτης άµεσης 
ρευστότητας;  

91. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα 
α. Τι είναι οι «αποσβέσεις»; 
β. Ποιες µέθοδοι αποσβέσεων υπάρχουν;  

92. Ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος των Λογαριασµών Τάξεως;  Να δώσετε  ένα  παράδειγµα.  
93. Να αναφέρετε τις  τρεις  κυριότερες µεθόδους υπολογισµού της τιµής κτήσεως των αποθεµάτων.  
94. Τι είναι «λογαριασµοί εκµετάλλευσης»; Τι είναι «λογαριασµός αποτελέσµατος χρήσης»;  
95. Τι είναι «λογιστικά σφάλµατα», πότε συνήθως  ανακαλύπτονται και µε ποιους  τρόπους διορθώνονται;  
96. Τι καλείται συναλλαγµατική, τι καλείται οπισθογράφηση συναλλαγµατικής  και ποιος θεωρείται «νόµιµος 

κοµιστής» µιας συναλλαγµατικής;  
97. Τι ονοµάζεται ονοµαστική και τι παρούσα αξία συναλλαγµατικής;  
98. Ποιες είναι οι ∆ιαφορές µεταξύ «Γραµµατίου σε  διαταγή» και «Συναλλαγµατικής»;  
99. ∆ώστε τον ορισµό της επιταγής. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ∆ίγραµµης Επιταγής;  
100. Σε ποιες προθεσµίες και µε ποιον  τρόπο γίνεται η διαµαρτύρηση της συναλλαγµατικής;  
101. Τι είναι Εγγυητική Επιστολή και ποια η συνεισφορά της στις συναλλαγές;  
102. Ποια µέτρα χρησιµοποιεί η νοµισµατική πολιτική; (να γίνει ονοµαστική αναφορά)  
103. Πότε εκδίδεται ∆ελτίο Αποστολής και πότε Τιµολόγιο Πώλησης;  
104. Ποια στοιχεία περιέχει το Τιµολόγιο;  
105. Τι υποχρεώσεις  έχει  η  επιχείρηση όταν αγοράζει εµπορεύµατα από τρίτο  που  αρνείται  να  εκδώσει  

δικά  του  φορολογικά  στοιχεία;  
106. Για  ποιες  συναλλαγές  εκδίδεται  Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών  και  για  ποιες  Τιµολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών;   
107. Πότε γίνεται η ενηµέρωση των βιβλίων σύµφωνα  µε  τον  Κ.Β.Σ;  
108. Ποιος είναι ο χρόνος Μηχανογραφικής ενηµέρωσης των βιβλίων και εκτύπωσης  των  βιβλίων µε βάση τον 

Κ.Β.Σ.;  
109. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Λογιστικών βιβλίων και ποια είναι τα κριτήρια ένταξης σε καθεµιά από αυτές;  
110. Πού τηρούνται τα βιβλία και τα στοιχεία µιας επιχείρησης;  
111. Πότε εκδίδεται και τι στοιχεία περιλαµβάνει το ∆ελτίο Αποστολής εµπορευµάτων;  
112. Ποια είναι τα πλήρη στοιχεία των συναλλασσόµενων σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.;  
113. Ποιος χαρακτηρίζεται ως ‘‘επιτηδευµατίας’’ σύµφωνα  µε  τον  Κ.Β.Σ.;   
114. Ποια είναι η έννοια της χονδρικής και λιανικής πώλησης;  
115. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΕΕ;  
116. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ;  
117. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΑΕ;  
118. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ Ετερορρύθµων Εταίρων και Οµορρύθµων Εταίρων; 
119. Αναφέρετε 5 περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείου διακίνησης κατά τη 

µεταφορά αγαθών.  
120. Ο µεταφορέας για κάθε µεταφορά αγαθών ποιο στοιχείο υποχρεώνεται να εκδίδει και τι αναγράφεται σ’ 

αυτό;  
121. Τι γνωρίζετε για τις Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές 

∆ιατάξεις Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) µέσω Η/Υ;  
122. Αναφέρετε  τουλάχιστον πέντε (5) είδη θεωρηµένων στοιχείων και πέντε (5) είδη µη θεωρηµένων.  
123. Τι γνωρίζετε για τα βιβλία «Αποθήκης-Παραγωγής Κοστολογίου» και «Τεχνικών  Προδιαγραφών»;  
124. Πότε επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα ενός Φυσικού Προσώπου και µε τι ποσοστό;  
125. Πότε υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας(Φ.Π.Α.);  
126. Σε ποιες περιπτώσεις οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά δήλωση φόρου εισοδήµατος;  
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127. Πότε υποβάλλονται οι προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών;  
128. Ποιοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν  σήµερα; Υπάρχουν  περιοχές  µε διαφορετικούς  συντελεστές  και  

ποιες  είναι  αυτές;   
129. Ποια εισοδήµατα θεωρούνται ότι προέρχονται από Μισθωτές Υπηρεσίες;  
130. Πώς προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό εισόδηµα ενός Φυσικού Προσώπου;  
131. Πότε ο φορολογούµενος υποβάλλει δήλωση µε επιφύλαξη και πότε συµπληρωµατική;  
132. Ποιες συναλλαγές περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών;  
133. Ποια είναι η έννοια   της  έδρας και  ποια  του υποκαταστήµατος σύµφωνα µε  τον  Κ.Β.Σ.;  
134. Ποια είναι τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους;  
135. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία «Β. Βασιλείου  και  Σία Ε.Ε.», της οποίας εταίροι είναι ο Α  οµόρρυθµος εταίρος  

µε 40%,  ο Β  οµόρρυθµος  εταίρος  µε 30%  και  ο Γ ετερόρρυθµος  εταίρος  µε  40%  στο τέλος της 
χρήσης προέκυψαν κέρδη 50.000 €. Να υπολογιστούν εξωλογιστικά : 

α. η επιχειρηµατική αµοιβή και για τους δύο εταίρους  
β.   ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών που φορολογούνται στο όνοµα της επιχείρησης   

136. Στην Ετερόρρυθµη Εταιρία «Α Ανδρέου & ΣΙΑ ΕΕ» που συµµετέχουν ο Α Οµµόρυθµος Εταίρος µε 
ποσοστό 40% και στο κεφάλαιο 40.000,00€ ο Οµόρρυθµος Εταίρος Β µε ποσοστό 40% και εισφορές στο 
κεφάλαιο 40.000,00€ και ο Ετερόρρυθµος Εταίρος Γ µε ποσοστό 20% και εισφορές στο κεφάλαιο 
20.000,00€, παρουσιάζεται ζηµιά χρήσης 120.000,00€ .Nα κατανεµηθεί η ζηµιά στους εταίρους και να 
αιτιολογηθεί η κατανοµή.  

137. Στην «Γ. Γεωργίου  &  Σια Ο.Ε.» που συµµετέχει ο Α µε 50% και ο Β µε 50% προέκυψαν κέρδη 
20.000,00€. Να γίνει εξωλογιστικός υπολογισµός των κερδών που αναλογούν στον κάθε εταίρο και του 
φόρου εισοδήµατος που θα πληρώσει η εταιρία, λαµβάνοντας υπόψη πως επιχειρηµατική αµοιβή 
δικαιούται µόνο ο Α.  

138. Τι καλείται σύµφωνα µε το Εργατικό ∆ίκαιο: 
α. «Εξαρτηµένη Εργασία» 
β. «Επάγγελµα» 
γ. «Μισθός» 
δ. «Υπάλληλος» 
ε. «Εργάτης» 
στ. «Εργοδότης» 
ζ. «Υποχρέωση πίστεως»;  

139. ∆ώστε τους ορισµούς των εννοιών: 
α. «Κυριότητα» 
β. «∆άνειο» 
γ. «Μίσθωση» 
δ. «Πώληση» 
ε. «Ενέχυρο» 
στ.«Υποθήκη»  

140. Τι καλείται ράντα, περίοδος και τι όρος ή δόση ράντας; Ποια είναι η διαφορά προκαταβλητέας και 
ληξιπρόθεσµης ράντας;  

141. Τι είναι προεξόφληση, τι προεξόφληµα και ποια η διαφορά της εσωτερικής και εξωτερικής προεξόφλησης;  
142. Επενδυτής καταθέτει χρήµατα στην τράπεζα ανατοκιζόµενα ανά έτος µε επιτόκιο 10%.Στο τέλος των 5 

ετών λαµβάνει 4.200,00€. Πόσα χρήµατα είχε καταθέσει;  
143. Κεφάλαιο 3.500,00€ ανατοκίστηκε κατά έτος και έπειτα από 6 έτη έγινε µε τους τόκους 5.554,06€. Με ποιο 

επιτόκιο έγινε ο ανατοκισµός;  
144. Ποια είναι η τελική αξία κεφαλαίου 1.500,00€που ανατοκίζεται ανά τετράµηνο µε 4% επιτόκιο και για 3 έτη 

και 8 µήνες;  
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145. ∆άνεισε κάποιος 3.000,00€ µε ανατοκισµό προς 5% για 7 έτη. 
α.   ποια είναι η απόδοση του κεφαλαίου; 
β.   για πόσο χρόνο θα έπρεπε να τοκίζει το ίδιο κεφάλαιο και προς το ίδιο επιτόκιο µε απλό τόκο, για 
       να έχει την παραπάνω απόδοση;  

146. Τι δείχνουν τα µέτρα διασποράς στη Στατιστική; Να αναφέρετε τα κυριότερα µέτρα διασποράς. Να δοθεί ο 
τύπος υπολογισµού τους.  

147. Τι είναι ερωτηµατολόγιο και ποιες οι γενικές απαιτήσεις ενός σωστού ερωτηµατολογίου;  
148. Τι είναι Χρονολογική Σειρά και τι Αριθµοδείκτες;  
149. Ποιες είναι οι συνιστώσες των χρονολογικών σειρών και από ποιους παράγοντες διαµορφώνεται η κάθε 

συνιστώσα;  
150. Τι ονοµάζονται µέτρα κεντρικής τάσης στη Στατιστική; Αναφέρετε τα κυριότερα µέτρα κεντρικής τάσης 

καθώς και τις κυριότερες παράµετρους θέσης.  
151. Τι ονοµάζεται «κατανοµή συχνοτήτων»; Ποια στατιστικά µέτρα πρέπει να είναι απαραιτήτως γνωστά 

προκειµένου να περιγραφεί πλήρως µια κατανοµή συχνοτήτων;  
152. Τι ονοµάζεται Στατιστική µεταβλητή και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; ∆ώστε δύο παραδείγµατα ανά 

κατηγορία.  
153. Ποιο είναι το αντικείµενο της “Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών”; ∆ώστε ένα παράδειγµα κατά το οποίο οι 

συνιστώσες µιας χρονολογικής σειράς να συνδέονται µε µια προσθετική σχέση.  
154. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθµό των εργατών µιας βιοµηχανικής επιχείρησης, σύµφωνα µε το 

επίπεδο ειδικεύσεώς τους.  
                     Επίπεδο ειδικεύσεως   Αριθµός εργαζοµένων 

                     Ειδικευµένοι     50 

                     Ηµιειδικευµένοι    25 

                     Ανειδίκευτοι     25 

Να απεικονισθούν τα παραπάνω δεδοµένα: 

a. Με κυκλικό διάγραµµα 
b. Με ραβδόγραµµα  

155. Οι ετήσιες πωλήσεις σε χιλιάδες ευρώ, 50 εµπορικών επιχειρήσεων ήταν: 
Τάξεις πωλήσεων                       Αριθµός εµπορικών επιχειρήσεων 

(συχνότητες) 

      5 

100-150 10  
150-200 20 
200-250 10   
250-300 5 
Να γίνει το ιστόγραµµα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων.  
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156. Οι Μισθοί σε € των 520 εργατών µιας επιχείρησης κατανέµονται ως εξής: 
    Μισθοί                                           Συχνότητες  

1000-1100                                            30   

1100-1200 80  
1200-1300 120  
1300-1400 150  
1400-1500 75 
1500-1600 65  

           Σύνολο                                           520 

    Να υπολογιστεί η διάµεσος.  

157. Οι εβδοµαδιαίες αποδοχές 25 εργαζοµένων µιας επιχείρησης σε € ήταν: 205, 210, 240, 315, 320, 345, 
230, 335, 380, 360, 365, 370, 390, 245, 325, 340, 235, 330, 385, 365, 375, 210, 355, 310, 395. Τα 
παραπάνω δεδοµένα να παρασταθούν σε πίνακες κατανοµής συχνοτήτων χρησιµοποιώντας 5 τάξεις.  

158. ∆ίνεται ο αριθµός των ηµερών απουσίας 10 εργαζοµένων λόγω ασθενείας. 
 

Εργαζόµενος Ηµέρες 
ασθενείας 

Εργαζόµενος Ηµέρες 
ασθενείας 

1 5 6 5 

2 4 7 3 

3 3 8 2 

4 5 9 1 

5 2 10 1 

Να υπολογιστεί η ∆ιακύµανση των ηµερών ασθενείας και ο συντελεστής µεταβλητότητας.  

159. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι µηχανές γραφείου;  
160. Τι γνωρίζετε για τα είδη φωτισµού στα γραφεία; Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα του φωτισµού στα γραφεία;  
161. Από πού προέρχονται οι συνήθεις θόρυβοι στους χώρους εργασίας, ποια είναι η επίδρασή τους στους 

εργαζόµενους και πώς µειώνονται;  
162. Να αναφέρετε τα κριτήρια επιλογής µηχανών γραφείου.  
163. Χρωµατισµός χώρων εργασίας: ποια είναι η ψυχολογική επίδραση των χρωµάτων στους εργαζόµενους; 

Θερµά και ψυχρά χρώµατα: Επιλογή χρωµάτων.  
164. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της µηχανοποίησης και αυτοµατοποίησης της 

εργασίας;  
165. Να αναφέρετε τους κυριότερους τύπους εµπορικών επιστολών.  
166. Η υπαγόρευση είναι µια συνηθέστατη µορφή επικοινωνίας στην επιχείρηση.  

Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια    επιτυχής υπαγόρευση;  
167. Τα µικροφίλµ σαν µέσο αρχειοθέτησης: τι είναι και ποια  πλεονεκτήµατα παρουσιάζει η µέθοδος 

αρχειοθέτησης µε µικροφίλµ;  
168. Ποια είναι η έννοια και ποιες οι διακρίσεις της εµπορικής επιστολής;  
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169. Ο κύριος Χ αποστέλλει την ακόλουθη επιστολή προς τον τραπεζικό οργανισµό Τ.Β.Α., του οποίου είστε 
προϊστάµενος του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών:  «Κύριοι, πριν ένα µήνα και συγκεκριµένα 13-3-98 
πήγα στο Υποκατάστηµα Παγκρατίου της Τράπεζάς σας και ζήτησα την εξόφληση του λογαριασµού 
838391510 του µεταστάντος πατέρα µου, αφού πρώτα επέδειξα το βιβλιάριο καταθέσεων του. Ο αρµόδιος 
υπάλληλος όµως παρά την επίδειξη της ταυτότητας µου, µου απάντησε στερεότυπα: «Ο µόνος µε τον 
οποίο µπορούµε να συζητήσουµε για το λογαριασµό είναι αυτός του οποίου το όνοµα αναγράφεται στο 
βιβλιάριο». Στη συνέχεια ο δικηγόρος µου απέστειλε 2 σχετικές επιστολές χωρίς να λάβει απάντηση. 
Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως έχω απάντηση στα παραπάνω, αφού είµαι µοναδικός κληρονόµος του 
εκλιπόντος.  

 Με τιµή 

   Χ… 

Συντάξτε απαντητική επιστολή προς τον κύριο Χ.., τηρώντας όλους τους κανόνες περί συντάξεων 
επιστολών και λαµβάνοντας υπόψιν: 

α. τη διάρθρωση αρνητικών επιστολών 
β. τα πραγµατικά στοιχεία της ιστορίας 
γ. τη στοιχειοθέτηση της απάντησης στα εξής: η τράπεζα χρειάζεται αποδείξεις για το θάνατο του 
καταθέτη και του ισχυρισµού του Χ ότι είναι νόµιµος κληρονόµος του.  

170. Είστε προϊστάµενος Γραφείου στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού µιας Υπηρεσίας και πρέπει να υποδείξετε 
τρόπους µείωσης του κόστους από τη συσσώρευση µεγάλου όγκου αλληλογραφίας. Ποιες µεθόδους θα 
προτείνατε;  

171. Τι είναι απόσβεση µετοχικού κεφαλαίου και ποια είναι η διαφορά της από τη µείωση µετοχικού κεφαλαίου;  
172. Τι είναι µετοχή; Ποιες είναι οι διακρίσεις των µετοχών; Ποια είναι η ονοµαστική αξία και ποια η πραγµατική 

αξία των µετοχών;  
173. Τι γνωρίζετε για την έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο; Πότε συνήθως συµβαίνει και τι φανερώνει;  
174. Πώς διανέµονται τα κέρδη της Α.Ε.;  
175. Ποιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύουν οι ΑΕ και πού;  
176. Ποιοι είναι οι τρόποι αύξησης κεφαλαίου σε µια ΟΕ και ποιοι οι τρόποι µείωσης;  
177. Πώς φορολογούνται οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ);  
178. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισµού;  
179. Οι Α. Ανδρέου & Β. Βασιλείου συστήνουν την  «Α.  Ανδρέου – Β. Βασιλείου  Ο.Ε.» µε συµµετοχή 60% ο 

Ανδρέου &  40% ο Βασιλείου. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης, αν ο Α εισέφερε µετρητά και ο Β 
µηχάνηµα αξίας 40.000,00€.  

180. Γιατί οι υπολογαριασµοί του 90 ονοµάζονται διάµεσοι;  
181. Ποια είναι η αποστολή των υπολογαριασµών του λογαριασµού 92;  
182. Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στα συµπαράγωγα και τα υποπαράγωγα;  
183. Σε τι διαφέρει το πρότυπο κόστος από το ιστορικό κόστος;  
184. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του πρότυπου κόστους;  
185. Ποια πρότυπα λέγονται ιδανικά και ποια τρέχοντα;  
186. Τι γνωρίζετε για την καρτέλα του πρότυπου κόστους και σε τι εξυπηρετεί;  
187. Τι είναι το φύλλο κόστους;  
188. Ποια είναι η σηµασία του βιβλίου Παραγωγής Κοστολογίου;  
189. Ποιο κόστος είναι πάγιας µορφής και ποιο τρέχουσας; ∆ώστε από δύο παραδείγµατα.  
190. Τι είναι το φύλλο µερισµού; Τι ονοµάζουµε βάση(κλειδί) µερισµού;  
191. Ποια είναι η σηµασία του προσδιορισµού του λειτουργικού κόστους;  
192. Τι είναι άµεσο (ειδικό) και έµµεσο (γενικό) κόστος; ∆ώστε δύο παραδείγµατα.  
193. Ποιες είναι οι διακρίσεις των εξόδων ανάλογα µε το σκοπό που επιδιώκουν;  
194. Ποιο κόστος χαρακτηρίζουµε ως προκαθορισµένο και πώς διακρίνεται;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 23 από 24 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

195. Πότε ένα κόστος θεωρείται σταθερό και πότε µεταβλητό; ∆ώστε από 2 παραδείγµατα.  
196. Τι σηµαίνει ο όρος κοστολόγηση; Γιατί ο προσδιορισµός του κόστους της µονάδας του προϊόντος είναι 

σηµαντικός;  
197. Ποιο είναι το περιεχόµενο της Αναλυτικής Λογιστικής της εκµετάλλευσης;  
198. Ποιοι είναι οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί της οµάδας 9 σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.;  
199. Ποιοι είναι οι πέντε (5) υποχρεωτικοί λογαριασµοί (δευτεροβάθµιοι) του λογαριασµού 92;  
200. Ως  προς τι διαφέρουν οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως της Γενικής Λογιστικής 86 και της 

Αναλυτικής Λογιστικής 98.99;  
201. Τι σηµαίνει πρότυπο κόστος και ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο υπολογισµός του;  
202. Από ποια στοιχεία καθορίζεται το πρότυπο κόστος των ΓΒΕ;  
203. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να παρέχει η εντολή παραγωγής στην κοστολόγηση ενός προϊόντος;  
204. Επιχείρηση που αρχίζει τις εργασίες της, προϋπολογίζει ότι θα έχει σταθερές δαπάνες 30.000,00€  και 

µεταβλητές 50.000,00€  για την παραγωγή 8.000 µονάδων προϊόντος. Σε ποια τιµή κόστους βρίσκεται το 
Νεκρό Σηµείο και πόσο θα πρέπει να πωλεί το προϊόν για να έχει κέρδος 20%;  

205. Τα δεδοµένα µιας χρήσης 2007 είναι: 
 Κόστος υλικών                            40.000,00 

 Άµεση εργασία                            32.000,00      72.000,00 

 Μεταβλητά έξοδα:         

 ΓΒΕ                                   12.000,00 

 Έξοδα πωλήσεων                3.000,00 

 Έξοδα ∆ιοίκησης                    600,00 

 Έξοδα χρηµατοοικονοµικά     400,00     16.000,00  

 Σύνολο Μεταβλ. Εξόδων                        88.000,00 

 Σταθερά Έξοδα:           

 ΓΒΕ                                        12.000,00 

 Έξοδα Πωλήσεων                  38.000,00 

 Έξοδα ∆ιοίκησης                    24.000,00 

 Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά    20.000,00     92.000,00 

 Πωλήσεις χρήσεως: Μονάδες         10.000 x 24,00 = 240.000,00 

Ζητείται: 

1. Το κόστος παραγωγής µιας µονάδας του προϊόντος Π1, που η παραγωγή  του ανέρχεται σε 
10.000 µονάδες. 

2. Το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης 2007.  
206. Για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος απαιτούνται 50 χιλιόγραµµα πρώτης ύλης µε πρότυπη τιµή 

ανά χιλιόγραµµο 20,00€. Η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκε ήταν 48 χιλιόγραµµα µε τιµή 
κτήσεως 20,50€./ χιλιόγραµµο. Να βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές): 

α.   της ποσότητας ή απόδοσης 
β.   της τιµής 
γ.   της συνολικής απόκλισης.   



  

 
 

 
 

Σελίδα 24 από 24 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

207. Για την παραγωγή µιας µονάδας του προϊόντος Π απαιτούνται 96 πρότυπες ώρες άµεσης εργασίας µε το 
πρότυπο ωροµίσθιο των 9,00€. Αναλώθηκαν 100 ώρες άµεσης εργασίας µε ωροµίσθιο 10,00€. Να 
βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές): 

α.   της αποδοτικότητας 
β.   της τιµής 
γ.   της απόκλισης των εργατικών.(συνολική απόκλιση εργατικών)  

208. ∆ίνονται µερικά από τα στοιχεία των Γενικών Προϋπολογισµών  της Βιοµηχανικής Επιχείρησης “x” που 
ασχολείται µε την παραγωγή κατόπιν παραγγελίας, για το 2007 
Προϋπολογισµένα ΓΒΕ                         30.000€ 

Προυπολ.Κόστος άµεσης εργασίας      60.000€ 

Προυπολ.Ώρες άµεσης εργασίας          10.000€  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2007 έγινε, µεταξύ άλλων και η παραγωγή της παραγγελίας Νο 105, για 
την οποία απαιτήθηκαν: 

Πρώτες ύλες 1.200€ και άµεση εργασία και 150 ώρες, µε ωροµίσθιο 7€. 

Ζητείται: ο προσδιορισµός του κόστους παραγωγής της παραγγελίας Νο 105 µε καταλογισµό των ΓΒΕ: 

α. µε βάση τις ώρες άµεσης εργασίας. 

β. µε βάση το κόστος άµεσης εργασίας.  

209. ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2007 της Βιοµηχανικής Επιχείρησης µαζικής 
Παραγωγής του µοναδικού προϊόντος “α”. 

 α) κίνηση µονάδων 

  αρχικό απόθεµα ηµικατεργασµένων                0 

  τέθηκαν σε κατεργασία                                   10.000 µον. 

 ολοκληρώθηκαν                                               6.000 µον. 

 τελικό απόθεµα ηµικατεργασµένων                4.000 µον.       

 µε βαθµό ολοκλήρωσης                                      50%  

Ζητείται : ο προσδιορισµός του κόστους παραγωγής 

α. της µιας έτοιµης µονάδας 

β. των έτοιµων της περιόδου 

γ. του τελικού αποθέµατος των ηµικατεργασµένων  
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