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ΘΔΜΑ Β
Β1.
α. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα είλαη πηζαλά, δειαδή ζα ζπκβνύλ κε
θάπνηα πηζαλόηεηα, ηόηε ιέκε όηη αποθαζίδοσκε σπό ζσλζήθες θηλδύλοσ. Τη ζεκαίλεη απηό; Γηα
παξάδεηγκα, θαινύκαζηε λα απνθαζίζνπκε κεηαμύ ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο Α πνπ
αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαηά 10% κε πηζαλόηεηα επηηπρίαο 80%, θαη ηνπ
δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο Β πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαηά 20%, αιιά κε
πηζαλόηεηα επηηπρίαο 50%. Πνην δηαθεκηζηηθό κήλπκα επηιέγνπκε ζηελ πεξίπησζε απηή;
Πξνηηκάκε ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα κε ηε κεγαιύηεξε απόδνζε, αιιά κε κηθξόηεξε πηζαλόηεηα
επηηπρίαο, ή ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα κε ηε κηθξόηεξε απόδνζε, αιιά κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα
επηηπρίαο; Όπνηα από ηηο δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θη αλ απνθαζίζνπκε λα πινπνηήζνπκε,
αλαιακβάλνπκε ηνλ θίλδπλν λα κελ έρνπκε ην επηζπκεηό απνηέιεζκα θαη λα απνδεηρζεί όηη ε
ιύζε πνπ δελ επηιέμακε όηη ήηαλ θαιύηεξε.
β. 4ο βήμα: Αξιολόγηση των Εναλλακτικών Λύσεων και Επιλογή τηρ Καλύτεπηρ.
Σην βήκα απηό γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε
ιύζε πνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα θαη/ή έρεη ιηγόηεξα κεηνλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε
κε ηηο άιιεο. Έλα άιιν κέηξν ζύγθξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην βήκα απηό, είλαη ε ζρέζε
κεηαμύ σθέιεηαο θαη θόζηνπο. Σύκθσλα κε ην θξηηήξην απηό, πξνηηκάκε ηε ιύζε εθείλε πνπ καο
παξέρεη ην κέγηζην δπλαηό όθεινο κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο. Τν ηξίην ζηνηρείν αμηνιόγεζεο
ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ είλαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπο. Μία ιύζε κπνξεί λα θαίλεηαη πάξα
πνιύ ηθαλνπνηεηηθή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο, αιιά λα κελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ιόγσ ησλ
πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή από ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα
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παξάδεηγκα, ε αληηθαηάζηαζε ηεο παιηάο κεραλήο κε κία απηόκαηε κπνξεί λα θαίλεηαη σο ε
θαιύηεξε ιύζε, αιιά λα κελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ιόγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ.
Επίζεο, όπσο ήδε αλαθέξακε, επεηδή κεξηθέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη βέβαηα θαη
εκπεξηέρνπλ θάπνην βαζκό θηλδύλνπ (ξίζθνπ), ε επηινγή γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο
εθηηκήζεηο, ηε δηαίζζεζε θαη ηελ επθπία ησλ ζηειερώλ. Μηα ηέηνηαο θύζεσο επηινγή ελέρεη ηνλ
θίλδπλν λα απνβεί κνηξαία γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ηελ απνθπγή κηαο ηέηνηαο θαηάιεμεο, πξέπεη λα
θαηαβάινπκε πξνζπάζεηα γηα ηε ζπιινγή όζν ην δπλαηόλ πεξηζζνηέξσλ πιεξνθνξηώλ.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
α. Διασυάλιση ποιότηταρ και έλεγχορ τηρ παπαγωγήρ
Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο, ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό πνπ έρεη γίλεη. Πξαγκαηνπνηείηαη ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή θαηά ηελ έλαξμε, ηελ εμέιημε θαη ηελ νινθιήξσζε
ησλ εξγαζηώλ. Έρεη σο ζθνπό λα δηαπηζηώζεη αλ ην απνηέιεζκα (πξντόλ ή ππεξεζία)
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ από ηελ αξρή. Η πνηόηεηα, ελδηαθέξεη ηελ
επηρείξεζε δηόηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ρξεζηκόηεηα πνπ παξέρεη ην πξντόλ ζηνλ θαηαλαισηή ζε
ζρέζε κε ηα ρξήκαηα πνπ απηόο δηαζέηεη γηα λα ην απνθηήζεη. Αλ ν έιεγρνο εκθαλίζεη απνθιίζεηο
από ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκό, πξαγκαηνπνηνύληαη νη
θαηάιιειεο ελέξγεηεο κε ζηόρν ηε δηόξζσζε ησλ ζθαικάησλ. Ο έιεγρνο δηαθξίλεηαη ζε πνηνηηθό,
πνζνηηθό, θόζηνπο θαη απνζεκάησλ.
Ο ποηοηηθός έιεγτος πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην πξντόλ ζύκθσλα κε ηα
πξόηππα, όπσο έρνπλ ηεζεί ζην ζρεδηαζκό ή παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο. Πξαγκαηνπνηείηαη
δηαξθώο θαη ζε όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Ο ποζοηηθός έιεγτος πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην πξντόλ παξάγεηαη κέζα ζην
ρξόλν πνπ έρεη ζρεδηαζζεί.
Ο έιεγτος ηοσ θόζηοσς πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ην πξντόλ παξάγεηαη ζύκθσλα
κε έλα πξόηππν θόζηνο, όπσο έρεη ηεζεί.
Ο έιεγτος αποζεκάηωλ πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζηηο απνζήθεο ηεο
επηρείξεζεο ε θαηάιιειε πνζόηεηα πξώησλ θαη βνεζεηηθώλ πιώλ, αληαιιαθηηθώλ, θαζώο θαη
έηνηκσλ πξντόλησλ.

Γ1.
β. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Τα ζηνηρεία απηά είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο εμήο
θπξίσο ιόγνπο:
 Απνηεινύλ έλα οσζηαζηηθό έιεγτο γηα ηελ επηρείξεζε σο πξνο ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηα έζνδα θαη ηα
έμνδά ηεο. Απηό δηεπθνιύλεη λα εληνπηζζεί ε δηάζεζε ησλ πόξσλ σο πξνο ηηο επηινγέο θαη ηελ πνζόηεηά
ηνπο.
 Παξνπζηάδνπλ ηε τρεκαηοοηθολοκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζηα ελδηαθεξόκελν κέξε, δειαδή
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηνπο κεηόρνπο, ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνύο νξγαληζκνύο, ζηνπο πξνκεζεπηέο,
ζηνπο θαηαλαισηέο.
 Αληαπνθξίλνληαη ζηηο λοκηθές σποτρεώζεης ηεο επηρείξεζεο. Σύκθσλα κε ην λόκν είλαη απαξαίηεην λα
εκθαλίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνύο όξνπο, π.ρ. δεκνζηεύνληαο
ηνλ ηζνινγηζκό ηνπο κία θνξά ην ρξόλν, δείρλνληαο έηζη ηελ απόδνζή ηνπο θαη ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζή
ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε επηρείξεζε ππόθεηηαη ζε εμσηεξηθό έιεγρν.
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
1. Καηάζηεκα εηνίκσλ ελδπκάησλ  εκπνξηθή ιεηηνπξγία
2. Βηνκεραλία ηζηκέλησλ  παξαγσγηθή ιεηηνπξγία
3. Εηαηξεία παξνρήο ρξεκαηηζηεξηαθώλ ππεξεζηώλ  νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία
Γ2.
α.
Ινύληνο:
Ινύιηνο: 4
Αύγνπζηνο: 4
Σεπηέκβξηνο:
Σπλνιηθή Παξαγσγή Χ5 = 1200 + 1600 + 1000 + 1800 = 5600

β.

γ.
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