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ΛΤΔΙ 



 ειίδα 2 από 13 

ΜΔΡΟ Α΄: Αποηελείηαι από δέκα (10) επωηήζειρ.  
                   Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4) μονάδερ.  
 
 

1. Να θαηαηάμεηε ζηνλ Πίνακα 1, ηα ηέζζεξα (4) πποϊόνηα μόδαρ πνπ αθνξνύλ 
ζηνλ βαζκό θαη ζηνλ ξπζκό αιιαγήο ηεο κόδαο θαη λα ηα ηνπνζεηήζεηε ζηε 
ζηήιε πνπ αληηζηνηρεί ην θαζέλα. 

 
 Πποϊόνηα μόδαρ: βηνκεραληθέο ζηνιέο,  γπλαηθεία θνξέκαηα,       

                                          λεαληθά ελδύκαηα, αλδξηθά ππνθάκηζα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε πην θάησ, ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο 
επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πώιεζεο ζην ρώξν ηεο έλδπζεο, πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηηο Δικόνερ 1, 2, 3 θαη 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικόνα 1: Πψλησέρ τοαίθπιψμ αγξπώμ  

Δικόνα 2: Πξλτκασάςσημα 

Δικόνα 3: Τοηπεςίερ κασαλόγξτ 

Δικόνα 4: Μοξτσίκ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΔ 
ΔΛΑΥΗΣΔ 
ΑΛΛΑΓΔ 

ΣΑΘΔΡΑ 
ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΔ 
ΤΥΝΔ 
ΑΛΛΑΓΔ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΜΔ 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ 

ΤΥΝΔ ΑΛΛΑΓΔ 

Αμδπικά 

τοξκάμιςα  

Βιξμηφαμικέρ 

ςσξλέρ 

Γτμαικεία 

υξπέμασα 

Νεαμικά 

εμδύμασα 

Δικόνα 1 Δικόνα 2 

Δικόνα 3 Δικόνα 4 



 ειίδα 3 από 13 

3. Να αλαθέξεηε ην ζθνπό ηεο ιεηηνπξγίαο «ειέγρνπ» ηνπ ηκήκαηνο Γηεύζπλζεο ζε 

κηα βηνκεραλία έλδπζεο. 

Η λεισξτπγία ελέγφξτ σξτ σμήμασξρ Διεύθτμςηρ ςε μια βιξμηφαμία 

έμδτςηρ, έφει ςκξοό μα διαςυαλίςει σημ τλξοξίηςη σψμ 

αμσικειμεμικώμ ςσόφψμ σηρ εοιφείπηςηρ. 
 
 

4. ηε βηνκεραλία έλδπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηέζζεξηο (4) κνξθέο πνπ αθνξνύλ 
ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο.  Να ηηο θαηνλνκάζεηε πην θάησ. 
 

Οι μξπυέρ ξπγάμψςηρ σηρ οαπαγψγήρ οξτ φπηςιμξοξιξύμσαι ςση 

βιξμηφαμία έμδτςηρ είμαι:  

I. Σξ οπξξδετσικό ςύςσημα δεςμίδψμ. 

II. Σξ ξλξκληπψμέμξ ςύςσημα οαπαγψγήρ. 

III. Σξ ςύςσημα οαπαγψγήρ κασά μξμάδα. 

IV. Σξ ςύςσημα άμεςηρ αμσαοόκπιςηρ. 

  
 

5. Να επηιέμεηε θαη λα ππνγξακκίζεηε ηελ νξζή πξόηαζε. 
I. Ζ «ππνδηαίξεζε ηνκέσλ» ζηε βηνκεραλία έλδπζεο γίλεηαη αλάινγα κε ην 

βαζκό εμεηδίθεπζεο ελόο πξντόληνο, θαζώο επίζεο θαη αλάινγα κε ηελ 
παξαγσγηθή ηνπ δπλαηόηεηα.     

II. Ζ «ππνδηαίξεζε ηνκέσλ» ζηε βηνκεραλία έλδπζεο γίλεηαη αλάινγα κε ηα 
ελδύκαηα γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη παξόκνηνπ ηύπνπ ηερλνινγία, κε 
ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

 
 

6. Μία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Αγνξώλ ζε κία βηνκεραλία έλδπζεο, 
είλαη ε παξαγγειία θαη ε παξαιαβή ησλ πξώησλ πιώλ.                                
Να αλαθέξεηε ηέζζεξα (4) ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ειέγμεη ην ηκήκα αγνξώλ 
όζνλ αθνξά ζηελ παξαιαβή ησλ πιηθώλ, ώζηε λα εγθξηζνύλ ηα ηηκνιόγηα ησλ 
πξνκεζεπηώλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σα σέςςεπα ςσξιφεία σα ξοξία οπέοει μα ελέγνει σξ σμήμα αγξπώμ όςξμ 

αυξπά ςσημ οαπαλαβή σψμ τλικώμ, ώςσε μα εγκπιθξύμ σα σιμξλόγια 

σψμ οπξμηθετσώμ σηρ εοιφείπηςηρ είμαι: 

I. Ο έλεγφξρ σψμ σιμώμ σψμ οπώσψμ τλώμ οξτ οαπαλήυθηκαμ. 

II. Ο έλεγφξρ σψμ οξςξσήσψμ σψμ οπώσψμ τλώμ οξτ 

οαπαλήυθηκαμ.  

III. Ο έλεγφξρ σψμ φπψμάσψμ σψμ οπώσψμ τλώμ οξτ 

οαπαλήυθηκαμ. 

IV. Ο έλεγφξρ σηρ οξιόσησαρ σψμ οπώσψμ τλώμ οξτ οαπαλήυθηκαμ. 

 

 



 ειίδα 4 από 13 

7. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ παξάγξαθν. 

Ο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο «εκπνξία πξντόλησλ» ηνπ ηκήκαηνο Μάπκεσιμγκ 

ζε κηα βηνκεραλία έλδπζεο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο, έηζη ώζηε λα παξαρζνύλ ηα 

ζσζηά πξντόληα, ζηε ζσζηή ςσιγμή ζηε ζσζηή οξςόσησα θαη σιμή γηα ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

 

 

8. Να νλνκάζεηε ηα δύν (2) ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο έλδπζεο πνπ παξνπζηάδνληαη 
ζηηο Δικόνερ 5 θαη 6.  Δπηπξόζζεηα, λα αλαθέξεηε ηνλ θύξην ζθνπό ηνπ θαζελόο 
από απηά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικόνα 5: Η Εικόμα 5, οαπξτςιάζει σξ σμήμα Κξοσηπίξτ μιαρ 

βιξμηφαμίαρ έμδτςηρ. Ο κύπιξρ ςκξοόρ σξτ κξοσηπίξτ είμαι μα 

κόχει σα οασπόμ σψμ εμδτμάσψμ ςε ύυαςμα, με ακπίβεια και με 

ξικξμξμία, ςε απιθμξύρ οξτ θα κπασήςξτμ ση γπαμμή οαπαγψγήρ 

ςτμεφώρ αοαςφξλημέμη. 

 

Δικόνα 6: Η Εικόμα 6, οαπξτςιάζει σξ σμήμα Αοξθήκετςηρ μιαρ 

βιξμηφαμίαρ έμδτςηρ. Ο κύπιξρ ςκξοόρ σηρ αοξθήκετςηρ σψμ 

εμδτμάσψμ ςε μια βιξμηφαμία έμδτςηρ, είμαι μα οαπαδξθξύμ σα 

οπξϊόμσα ςσξτρ οελάσερ σηρ ςε άχξγη κασάςσαςη.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δικόνα 5 Δικόνα 6 



 ειίδα 5 από 13 

9. Να επηιέμεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ γηα ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο «ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθώλ» ηνπ 
“Maslow”, ππάξρεη κία δεδνκέλε ζεηξά όζνλ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
αλζξσπίλσλ αλαγθώλ.  
Να θαηαηάμεηε ηα πην θάησ ζηάδηα ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθώλ ζηε   
ζσζηή ζεηξά θαη λα ηα ζπκπιεξώζεηε ζην σεδιάγπαμμα 1. 

 
ΣΑΓΙΑ ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

 Ζ αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε  

 Ζ αλάγθε γηα εθηίκεζε θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε  

 Οη βαζηθέο αλάγθεο επηβίσζεο    

 Ζ θνηλσληθή αλάγθε θαη αλαγλώξηζε  

 Ζ αλάγθε γηα ζηγνπξηά  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΟΡΘΟ ή ΛΑΘΟ 

I. Οη κεησκέλεο πσιήζεηο ζε έλα θαηάζηεκα πξντόλησλ      
κόδαο, επηβάινπλ ηελ ππνηίκεζε ησλ ηηκώλ ζηα 
πξντόληα κε ζθνπό ηελ πώιεζή ηνπο. 
 

ΟΡΘΟ 

II. Ζ θαηεγνξία ησλ εκπόξσλ πνπ βαζίδεηαη ζηα 
«ςπρνγξαθήκαηα» είλαη νη έκπνξνη εθπηώζεσλ. 
 

ΛΑΘΟ 

III. Ζ θαιύηεξε ηαθηηθή πξνζέιθπζεο ηαιαληνύρσλ 
ππαιιήισλ ζε κηα επηρείξεζε είλαη κέζσ ησλ 
γξαθείσλ εμεύξεζεο εξγαζίαο. 

ΟΡΘΟ 

IV. Ζ «εμσηεξηθή» δηαθήκηζε  ππάξρεη ζε κεγάινπο 
νξγαληζκνύο ιηαληθήο πώιεζεο, όπνπ δηαηίζεληαη 
μερσξηζηά ηκήκαηα δηαθήκηζεο εληόο ηεο επηρείξεζεο, 
ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηηο πξνσζεηηθέο 
θακπάληεο ηεο. 

ΛΑΘΟ 

5. 

4. 

3. 

2. 

1. Οι βαςικέρ αμάγκερ εοιβίωςηρ 

Η αμάγκη για ςιγξτπιά 

Η κξιμωμική αμάγκη και αμαγμώπιςη 

Η αμάγκη για εκσίμηςη και κξιμωμική 

κασανίωςη 

Η αμάγκη για ατσξοπαγμάσψςη 

σεδιάγπαμμα 1 



 ειίδα 6 από 13 

ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από έξι (6) επωηήζειρ.  
         Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δέκα (10) μονάδερ. 
 

11. (α) Να αλαθέξεηε επηά (7) δηεπθνιύλζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη ειεθηξνληθέο  
       απισηηθέο κεραλέο πθάζκαηνο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο  

            ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ηκήκα θνπηεξίνπ ζηηο βηνκεραλίεο έλδπζεο. (κνλάδεο 7) 

Οι ηλεκσπξμικέρ αολψσικέρ μηφαμέρ τυάςμασξρ οπξηγμέμηρ 

σεφμξλξγίαρ οξτ φπηςιμξοξιξύμσαι ςσξ σμήμα κξοσηπίξτ ςσιρ 

βιξμηφαμίερ έμδτςηρ, οπξςυέπξτμ σιρ οιξ κάσψ 

διετκξλύμςειρ: 

I. Ελεγφόμεμη σαφύσησα σηρ αολψσικήρ μηφαμήρ, οξτ 

οπξςυέπει μικπόσεπξ βαθμό σεμσώμασξρ σξτ τυάςμασξρ 

κασά σξ άολψμα σξτ.  

II. Εναςυαλίζεσαι η ατσόμαση ετθτγπάμμιςη σψμ υύλλψμ 

ςση ςσπώςη σξτ τυάςμασξρ.  

III. Ατσόμασξ μηφαμιςμό ενακπίβψςηρ σξτ ολάσξτρ σξτ 

τυάςμασξρ. 

IV. Ειδικό ςύςσημα χεκαςμξύ οεοιεςμέμξτ αέπα, με σξ 

ξοξίξ αοξμακπύμξμσαι ξι ζάπερ αοό σημ εοιυάμεια σψμ 

υύλλψμ σηρ ςσπώςηρ σξτ τυάςμασξρ. 

V. Εναςυαλίζεσαι σξ ατσόμασξ σαίπιαςμα σξτ ςφεδίξτ σψμ 

τυαςμάσψμ. 

VI. Εναςυαλίζεσαι η ατσόμαση μεσαυξπά σψμ πξλώμ σψμ 

τυαςμάσψμ. 

VII. Η οεπιςσπξυική ολάκα εναςυαλίζει σξ εύκξλξ γύπιςμα 

σψμ πξλώμ σξτ τυάςμασξρ κασά σξ άολψμα. 

VIII. Ατσόμασξρ αμιφμετσήρ οξτ εμσξοίζει γπήγξπα και με 

ακπίβεια στφόμ ελασσώμασα ςσξ ύυαςμα. 

IX. Ειδική ολασυόπμα όοξτ ξ αολψσήρ μοξπεί μα ςσέκεσαι 

ή μα κάθεσαι ςε κάθιςμα ςσιρ οεπιοσώςειρ όοξτ σξ 

μήκξρ σξτ οάγκξτ είμαι οξλύ μεγάλξ. 

 

 

 



 ειίδα 7 από 13 

(β) Σν ηκήκα νηθνλνκηθώλ κηαο βηνκεραλίαο έλδπζεο, εθηόο από ηηο ππόινηπεο  
      ππεπζπλόηεηεο ηνπ, εθηειεί επηπξόζζεηα θαη ηε ιεηηνπξγία θνζηνιόγεζεο ησλ  
      πξντόλησλ. Ζ θνζηνιόγεζε ησλ πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη ζε εηδηθό  
      δειηίν, «ην θνζηνιόγην».  

                 Να αλαθέξεηε ηα έμη (6) θόζηε παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηα νπνία  
                 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην «θνζηνιόγην».                        (κνλάδεο 3)       

    Σα ένι κόςση οαπαγψγήρ σψμ οπξϊόμσψμ σα ξοξία  

            ςτμοεπιλαμβάμξμσαι ςσξ «κξςσξλόγιξ» είμαι: 

I. Σξ κόςσξρ σψμ τλικώμ. 

II. Σξ επγασικό κόςσξρ. 

III. Σξ κόςσξρ μεσαυξπάρ. 

IV. Σα ένξδα ειςαγψγήρ. 

V. Οι οπξμήθειερ σψμ οψλησώμ. 

VI. Σξ κέπδξρ σξτ βιξμήφαμξτ. 

                                    
 

12. (α) Σα ζηάδηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνξεία εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο ζρεδηαζηεξίνπ  
      ζε κία βηνκεραλία έλδπζεο, είλαη πνιύ ζεκαληηθά επεηδή κε βάζε απηά,  
      ζα δηεθπεξαησζεί ε παξαγσγή θαη ζηε ζπλέρεηα νη πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ  
      ηεο επηρείξεζεο. 

       Να θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίνακα 2 ηα πην θάησ ζηάδηα, κε ηε ζεηξά  
       πξνηεξαηόηεηάο ηνπο.                       (κνλάδεο 3,5)  
                  

       ΣΑΓΙΑ ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΔΓΙΑΣΗΡΙΟΤ:  
                 ○ Ζ πξνζαξκνγή ηνπ παηξόλ κε βάζε ηελ ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη ε 
                    βηνκεραλία.  
                 ○ Ζ θαηαζθεπή ησλ δεηγκάησλ ηεο ζπιινγήο ελδπκάησλ. 
                 ○ Ζ δηαβάζκηζε ηνπ παηξόλ ζε δηάθνξα κεγέζε. 
                 ○ Ζ κειέηε ησλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ ηάζεσλ κόδαο.  
                 ○ Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπιινγήο ελδπκάησλ. 
                 ○ Ζ θαηαζθεπή παηξόλ γηα ηα δείγκαηα ζπιινγήο ελδπκάησλ. 
                 ○ Ζ αλάπηπμε ηδεώλ ηεο ζπιινγήο ελδπκάησλ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

                ΣΑΓΗΑ ΠΟΡΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΔΓΗΑΣΖΡΗΟΤ 

ηάδην α Η μελέση σψμ οπξβλέχεψμ και σψμ σάςεψμ μόδαρ. 

ηάδην β Η αμάοστνη ιδεώμ σηρ ςτλλξγήρ εμδτμάσψμ. 

ηάδην γ Ο οπξγπαμμασιςμόρ σηρ ςτλλξγήρ εμδτμάσψμ. 

ηάδην δ Η κασαςκετή οασπόμ για σα δείγμασα ςτλλξγήρ 

εμδτμάσψμ. 

ηάδην ε Η κασαςκετή σψμ δειγμάσψμ σηρ ςτλλξγήρ εμδτμάσψμ. 

ηάδην ζη Η οπξςαπμξγή σξτ οασπόμ με βάςη σημ σεφμξλξγία οξτ 

διαθέσει η βιξμηφαμία. 

ηάδην δ Η διαβάθμιςη σξτ οασπόμ ςε διάυξπα μεγέθη. 



 ειίδα 8 από 13 

 
(β) Να παξαζέζεηε ηε δηθή ζαο άπνςε όζνλ αθνξά ζηε θξάζε: 
     «Σε ιεηηνπξγηθόηεηα ελόο ελδύκαηνο εθηόο ηεο εκθάληζήο ηνπ, ηε  
       ραξαθηεξίδνπλ γλσξίζκαηα όπσο, ε ρξεζηκόηεηά ηνπ θαη ε ζηεξεόηεηά ηνπ».       
                                                (κνλάδεο 4,5) 

             Όςξμ αυξπά ςση φπηςιμόσησα η ξοξία φαπακσηπίζει έμα έμδτμα,  

         ενεσάζξτμε σημ άμεςη οξτ οπξςυέπει, σημ ετκξλία καθαπιςμξύ σξτ  

         καθώρ και σημ αοόδξςή σξτ για σξ ςκξοό οξτ οπξξπίζεσαι.  

         Όςξμ αυξπά ςσημ ςσεπεόσησα η ξοξία φαπακσηπίζει έμα έμδτμα,  

         ενεσάζξτμε σημ οξιόσησα κασαςκετήρ σξτ, σόςξ κασά ση φπήςη σξτ 

         όςξ και κασά σξ υόπεμά σξτ.  

 
 

(γ) Σα πθάζκαηα δηαθξίλνληαη ζε δύν (2) θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ  
     «θαηεύζπλζε» ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

I. «Μονήρ  καηεύθςνζηρ».   
II. «Γιπλήρ καηεύθςνζηρ». 

     Να πξνζδηνξίζεηε θαη λα θαηαγξάςεηε ηελ θαηεγνξία «θαηεύζπλζεο» ζηελ  
     νπνία αλήθνπλ ηα πθάζκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο Δικόνερ 8,9,10 θαη 11,  
     κε βάζε ηνλ ηύπν ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.                  (κνλάδεο 2)

                                            
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Δικόνα 8: Σξ ύυαςμα αμήκει ςσημ κασηγξπία σηρ «Μξμήρ   

                           κασεύθτμςηρ». 

  Δικόνα 9: Σξ ύυαςμα αμήκει ςσημ κασηγξπία σηρ «Μξμήρ   

                           κασεύθτμςηρ». 

  Δικόνα 10: Σξ ύυαςμα αμήκει ςσημ κασηγξπία σηρ «Μξμήρ   

                            κασεύθτμςηρ». 

  Δικόνα 11: Σξ ύυαςμα αμήκει ςσημ κασηγξπία σηρ «Διολήρ   

                            κασεύθτμςηρ». 

 
 
 

Δικόνα 8: 
Μεηαμσηό 
Βεινύδν 

Δικόνα 9:  
Μάιιηλν 

ςαξνθόθαιν 

Δικόνα 10: 
ηππσκέλν 
βακβαθεξό 

Δικόνα 11: 
ηππσκέλν 
βακβαθεξό 



 ειίδα 9 από 13 

13. (α) Να νλνκάζεηε θαη λα ζρνιηάζεηε ηε κέζνδν ζεκαδέκαηνο ηνπ «νδεγνύ  
     θνπήο» πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 7, όζνλ αθνξά ζηελ πνξεία πνπ  
     αθνινπζείηαη, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζώο θαη ζηα πιηθά πνπ  
     ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζεκάδεκά ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Εικόμα 7 οαπξτςιάζει ση μέθξδξ ςημαδέμασξρ σξτ ξδηγξύ κξοήρ 

«αο΄ ετθείαρ ςσξ ύυαςμα». Η μέθξδξρ ατσή αοξσελεί σημ οιξ αολή 

μέθξδξ ςημαδέμασξρ, είμαι φπξμξβόπα και διασπέφεσαι ξ κίμδτμξρ 

αμακπιβειώμ κασά σξ ςημάδεμά σηρ. Κασά ση μέθξδξ ατσή, 

ςημαδεύεσαι σξ οεπίγπαμμα σψμ σμημάσψμ οασπόμ αοετθείαρ ςσξ 

ύυαςμα. Σα όπγαμα ςημαδέμασξρ σξτ «ξδηγξύ κξοήρ» με ση μέθξδξ 

ατσή είμαι: σξ μξλύβι ςημαδέμασξρ για ύυαςμα, σξ ειδικό ςστλό 

ςημαδέμασξρ ςε ύυαςμα, η ςημαδόοεσπα και ξ χεκαςσήπαρ.   
 
 

(β) Ζ ΣΗΛΗ Α αθνξά ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο κε ηα νπνία είλαη  
     δπλαηό λα γίλεη δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ κόδαο θαη ε ΣΗΛΗ Β αθνξά ζηα  
     ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  
      Να αληηζηνηρίζεηε ηε ΣΗΛΗ Α κε ηε ΣΗΛΗ Β ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΗΗ 1.           
                                                                        (κνλάδεο 5)                                                                                              

 

ΣΗΛΗ Α: 
ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ     
ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

ΣΗΛΗ Β: 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

i. Δθεκεξίδεο 

Α. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ έκπνξν λα  
    γλσζηνπνηήζεη ηα πξντόληα ηνπ ζε άηνκα 
    πνπ πηζηεύεη όηη ζα ηα πξνηηκήζνπλ. 
 

ii. Πεξηνδηθά 
Β. Ο θαηαλαισηήο δελ έρεη νπηηθή επαθή κε ην 
    εκπόξεπκα. 
 

iii. Σαρπδξνκείν 
Γ. Ζ δηαθήκηζε θνζηίδεη ιηγόηεξν από όπνην  
    άιιν κέζν ελεκέξσζεο. 
 

iv. Ραδηόθσλν 

Γ. πλδπάδεη θίλεζε, ρξώκα, νκηιία θαη έηζη νη 
    δηαθεκίζεηο είλαη ελδηαθέξνπζεο θαη 
    πεηζηηθέο. 
 

v. Σειεόξαζε 
Δ. Ζ πνηόηεηα ηνπ ραξηηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  
    είλαη θαιύηεξε θαη έηζη αμηνπνηνύληαη νη 
    θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ. 

Δικόνα 7 



 ειίδα 10 από 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (α) Να ζρνιηάζεηε ηε δηαθήκηζε ηνπ νίθνπ κόδαο DOLCE & CABBANA ζηελ  
      Δικόνα 12, αλαθνξηθά κε ηνλ ηύπν ηεο δηαθήκηζεο, ην θαηαλαισηηθό θνηλό  
      ζην νπνίν απεπζύλεηαη, θαζώο θαη ην κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο κε ην νπνίν  
      πξόθεηηαη λα πξνβιεζεί.                            (κνλάδεο 5)

  
  
  
  
  
  
  
  
        
 

 

 

 

 

ση διαυήμιςη οξτ οαπξτςιάζει η Εικόμα 12, η ςτλλξγή σξτ ξίκξτ 

μόδαρ DOLCE & CABBANA είμαι υαμεπά εμομετςμέμη αοό διάυξπερ 

σεφμξσπξοίερ σηρ ζψγπαυικήρ. Η εοιλξγή σξτ ξίκξτ μόδαρ μα 

φπηςιμξοξιήςει έμα ασελιέ ζψγπαυικήρ ψρ φώπξ σηρ υψσξγπάυηςηρ, 

είμαι οξλύ οεστφημέμη και εοιολέξμ εμιςφύει σημ αιςθησική εικόμα 

και ση ςφεδιαςσική ιδέα οξτ εοιθτμεί μα μεσαδώςει ξ ξίκξρ DOLCE & 

CABBANA. Σξ κασαμαλψσικό κξιμό σξτ ξοξίξτ η διαυήμιςη ςσξφεύει 

μα ελκύςει σξ εμδιαυέπξμ είμαι η αμώσεπη σάνη σψμ κασαμαλψσώμ, 

αυξύ ξ ξίκξρ DOLCE & CABBANA αοξσελεί ακπιβή υίπμα εμδτμάσψμ. 

Σξ μέςξ με σξ ξοξίξ θα οπξβληθεί η διαυήμιςη, είμαι σα γτμαικεία 

οεπιξδικά σα ξοξία αςφξλξύμσαι ψρ εοί σξ ολείςσξμ με ση μόδα.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ     1 

Σν i. αληηζηνηρεί κε ην  Γ 

Σν ii. αληηζηνηρεί κε ην Ε 

Σν iii. αληηζηνηρεί κε ην Α 

Σν iv. αληηζηνηρεί κε ην Β 

Σν v. αληηζηνηρεί κε ην Δ 

Δικόνα 12 



 ειίδα 11 από 13 

 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο επηιέγνληαο ηηο  
                θαηάιιειεο ιέμεηο:                                    (κνλάδεο 5) 

ηιμέρ, εποσιακά, ανάγκερ, ζςνεσώρ, ποιόηηηα, ζηςλ, ζηαθεπά, 
εμποπεςμάηων, σπώμαηα, ζπάνια, μεγέθη, δειγμάηων 

 

                Σν «πξόηππν απόζεκα εκπνξεπκάησλ» είλαη έλαο ζπλδπαζκόο  

                εμοξπετμάσψμ ηα νπνία πξέπεη λα αγνξαζηνύλ γηα λα θαιύςνπλ  

                ηηο αμάγκερ ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σν «πξόηππν απόζεκα» ζα πξέπεη λα  

                πνηθίιεη όζνλ αθνξά ζηελ οξιόσησα, ζηηο οξςόσησερ, ζηηο σιμέρ, 

                ζηα μεγέθη, ζην ςστλ θαη ζηα φπώμασα.  Σα αληηθείκελα κόδαο είλαη  

                εοξφιακά θαη έηζη, ην «πξόηππν απόζεκα» αιιάδεη ςτμεφώρ.  

 
15.  (α) Να νλνκάζεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηύπν ηεο βηηξίλαο πνπ παξνπζηάδεηαη  

            ζηελ Δικόνα 13 θαη απεηθνλίδεη ην πνιπθαηάζηεκα “Harrods” ζην Λνλδίλν.          
                                                                                                                         (κνλάδεο 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο σύοξρ σηρ βισπίμαρ οξτ οαπξτςιάζει η Εικόμα 13, είμαι «Βισπίμα 

οαπάλληλη ςε οεζξδπόμιξ». Ο σύοξρ ατσόρ σηρ βισπίμαρ, ευαπμόζεσαι 

οεπιςςόσεπξ ςσα οξλύ μεγάλα κασαςσήμασα σα ξοξία έφξτμ 

εκσεσαμέμη οπόςξχη. Η κύπια είςξδξρ σξτ κασαςσήμασξρ, 

ολαιςιώμεσαι με δύξ ή σπείρ μεγάλερ βισπίμερ ςε κάθε ολετπά. Οι 

βισπίμερ ατσέρ εοισπέοξτμ ςσξ κασάςσημα μα οαπξτςιάςει με 

εναιπεσικά υαμσαςμαγξπικό σπόοξ σα εμοξπεύμασα σξτ κασαςσήμασξρ. 

 
  

           (β) Να ππνζέζεηε όηη έρεηε απνθαζίζεη λα ηδξύζεηε ηε δηθή ζαο επηρείξεζε  
                 κόδαο θαη λα εγθαζηδξύζεηε ζηελ αγνξά  έλα θαηάζηεκα ην νπνίν ζηνρεύεη  
                 σο αγνξαζηηθό θνηλό ηνπο λένπο, ειηθίαο 15 έσο 25 εηώλ.  
                 Να θαηαγξάςεηε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζαο θαη λα ζρνιηάζεηε ηνπο παξάγνληεο  
                 πνπ θαηά ηε δηθή ζαο άπνςε, ζα ιάβεηε ππόςε γηα ηε ζύλζεζε ηεο  
                 θαηάιιειεο εηθόλαο (image) ηνπ θαηαζηήκαηόο ζαο.                           (κνλάδεο 5) 

 
 

Δικόνα 13 



 ειίδα 12 από 13 

Σα μεαπά άσξμα ηλικίαρ 15 έψρ 25 εσώμ, οπξσιμξύμ μα αγξπάζξτμ 

ξι ίδιξι σα εμδύμασά σξτρ και αμαζησξύμ ση δτμασόσησα μα 

εοιλέγξτμ σξ ςστλ σξ ξοξίξ σξτρ εκυπάζει, δίμξμσαρ ιδιαίσεπη 

ςημαςία ςσημ καλή ευαπμξγή σψμ εμδτμάσψμ, για σημ αμάδεινη 

σηρ μεαμικήρ σξτρ ςιλξτέσαρ. Είμαι ςημαμσικό, μα οαπέφεσαι 

διετκόλτμςη όςξμ αυξπά ςσημ εύκξλη οπόςβαςη ςσξ κασάςσημα, 

αυξύ η ολειξχηυία σψμ μεαπώμ ασόμψμ, δεμ είμαι ςε θέςη μα 

έφξτμ σξ δικό σξτρ μεσαυξπικό μέςξ. Η εικόμα (image) σξτ μέξτ 

κασαςσήμασξρ, οπέοει μα ικαμξοξιεί όλα σα οιξ οάμψ, για μα έφει 

οιθαμόσησερ εοιστφίαρ. Έμα κασάςσημα ςε εμοξπικό κέμσπξ, με 

εύκξλη οπόςβαςη αοό σα μέςα μεσαυξπάρ, με οξικιλία ςσξ 

εμοόπετμα, με οξιξσικά εμδύμασα, με ςστλ οξτ απέςει ςσξτρ μέξτρ, 

με ατσξεντοηπέσηςη (self service) ψρ μέθξδξ οψλήςεψμ, με 

λαμοεπά φπώμασα ςσξ οεπιβάλλξμ, με έμσξμξ υψσιςμό και 

οξλύφπψμα γπαυικά, οπξδιαγπάυει μια ςίγξτπη εοιστφία ςσξμ 

σξμέα σξτ μεαμικξύ εμδύμασξρ. 

 

 

16.  (α) Να αλαθέξεηε πέληε (5) ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη από ην Σκήκα  
       Γηνίθεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ  
       εκπνξίνπ.                               (κνλάδεο 5) 

Οι λεισξτπγίερ οξτ εκσελξύμσαι αοό σξ Σμήμα Διξίκηςηρ 

Επγασικξύ Δτμαμικξύ ςσιρ μεγάλερ εοιφειπήςειρ λιαμικξύ 

εμοξπίξτ είμαι: 

I. Η ενεύπεςη οπξςψοικξύ. 

II. Η διαδικαςία οπόςληχηρ σξτ οπξςψοικξύ. 

III. Η ανιξλόγηςη σξτ οπξςψοικξύ.  

IV. Ο κασαπσιςμόρ σψμ ςφεδίψμ αμξιβώμ σξτ οπξςψοικξύ. 

V. Ο κασαπσιςμόρ σψμ ςφεδίψμ τοηπεςιώμ και 

ψυελημάσψμ οξτ οπξςυέπξμσαι ςσξ οπξςψοικό αοό 

σημ εσαιπεία. 

VI. Οι επγαςιακέρ ςφέςειρ μεσανύ διξίκηςηρ και 

οπξςψοικξύ. 

 

 

 

 
 



 ειίδα 13 από 13 

 (β) Να ζρνιηάζεηε ηνλ ηύπν ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο ηεο κπνπηίθ γπλαηθείσλ  
       ελδπκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δικόνα 14, αλαθνξηθά κε:         (κνλάδεο 5)
  

I. Σν ζηπι ηεο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο. 
II. Σε ζεκαζία πνπ έρεη ε εζσηεξηθή δηαθόζκεζε ηεο κπνπηίθ γηα 

έλα θαηάζηεκα πξντόλησλ κόδαο. 
III. Σν πξνθίι ηνπ αλακελόκελνπ πειάηε.         

                                       
 
 

Η Εικόμα 14 οαπξτςιάζει σξ εςψσεπικό μιαρ μξμσέπμαρ γτμαικείαρ 

μοξτσίκ. Η εςψσεπική διακόςμηςη σηρ μοξτσίκ είμαι μξμσέπμα, 

εοιβλησική και ολξύςια υσιαγμέμη. 

Η εςψσεπική διακόςμηςη σηρ μοξτσίκ για έμα κασάςσημα οπξϊόμσψμ 

μόδαρ είμαι οξλύ ςημαμσική και σα  σελετσαία φπόμια ξι 

κασαςσημασάπφερ άπφιςαμ μα δίμξτμ οεπιςςόσεπη ςημαςία ςση 

διακόςμηςη σψμ κασαςσημάσψμ σξτρ διόσι αμαγμώπιςαμ σόςξ σημ 

αμάγκη δημιξτπγίαρ εμόρ ιδιαίσεπξτ φώπξτ σξοξθέσηςηρ σψμ 

οπξϊόμσψμ σξτρ, όςξ και ςσημ αμάγκη δημιξτπγίαρ οπξςψοικξύ ύυξτρ 

ςσξ κασάςσημά σξτρ, έσςι ώςσε ξ κασαμαλψσήρ μα διαυξπξοξιεί ςσξ 

μταλό σξτ, σξ έμα κασάςσημα αοό σξ άλλξ. 

Ο οελάσηρ ξ ξοξίξρ αμαμέμεσαι μα χψμίςει αοό ατσό σξ κασάςσημα, 

είμαι έμα ξικξμξμικά ιςφτπό άσξμξ, σξ ξοξίξ έφει γξύςσξ, εκσιμά σημ 

οξιόσησα ςση ζψή σξτ και ςσξ μσύςιμό σξτ. 

            ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

Δικόνα 14 


