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ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων. 

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 

μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση και μόνο για πίνακες, 

διαγράμματα κ.λπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 

 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α 

 

1. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.1 – α ή 1.1 – β κ.λπ.).  Υπάρχει 

μόνο μία ορθή απάντηση.  

 

1.1. Τα σύνορα ως βασικό στοιχείο μίας οργάνωσης αναφέρονται στο ότι:  

α) η οργάνωση αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι αλληλοεπιδρούν. 

β) η οργάνωση δημιουργείται για την υλοποίηση συγκεκριμένης αποστολής. 

γ) η οργάνωση διακρίνεται από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. 

δ) η οργάνωση έχει συνέχεια στον χρόνο μέχρι την επίτευξη των στόχων της. 

 

1.2. Παράδειγμα οργάνωσης αποτελούν: 

α) οι οπαδοί ενός κόμματος. 

β) οι φίλαθλοι μίας ποδοσφαιρικής ομάδας. 

γ) οι επισκέπτες ενός μουσείου. 

δ) τα μέλη ενός ιατρικού συλλόγου. 

 

1.3. Το κόστος συναλλαγών συντελεί στη δημιουργία οργανώσεων γιατί:    

α) εξοικονομείται χρόνος, προσπάθεια και πληροφορίες. 

β) ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων που συμμετέχουν. 

γ) γίνεται καλύτερος καταμερισμός εργασίας και εξειδίκευση του προσωπικού. 

δ) οι συντελεστές παραγωγής αδυνατούν να διαιρεθούν.  

 

1.4. Οι λειτουργικοί στόχοι μίας οργάνωσης:  

α) νομιμοποιούν την ύπαρξη και τη λειτουργία της. 

β) συνθέτουν την αποστολή της οργάνωσης. 

γ) εκφράζουν το βασικό της καθήκον απέναντι στην κοινωνία. 

δ) αναφέρονται στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 

 

1.5. Το Υπουργείο Οικονομικών ανήκει στις: 

α) παραγωγικές οργανώσεις. 

β) οργανώσεις δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. 

γ) πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

δ) πολιτιστικές οργανώσεις.                                                        

(Μονάδες 10) 

 

2. α) «Σύστημα είναι το σύνολο στοιχείων και μερών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 

με σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης και αποτελούν μια ολότητα». 
 

 Να γράψετε τη διαφορά μεταξύ δυναμικών συστημάτων και στατικών 

συστημάτων. 

(Μονάδες 6) 
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β) Να αντιγράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα 

συμπληρώνοντας το κατάλληλο γράμμα (Α, Β, Γ, Δ) που αντιστοιχεί στο 

στοιχείο το συστήματος του εξής σχήματος:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχείο συστήματος: Γράμμα που αντιστοιχεί στο σχήμα: 

Διαδικασία επεξεργασίας   

Εισροές  

Μηχανισμός ανατροφοδότησης  

Εκροές  

 

(Μονάδες 4) 

 

3. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος.  Να 

σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α - Ορθό ή                       

α - Λάθος κ.λπ.)  

 

α) Η συνένωση δυνάμεων περισσότερων ανθρώπων δημιουργεί συνέργειες. 

β) Ένα απλό σύστημα αποτελείται από πολλά μέρη. 

γ) Οι άνθρωποι αποτελούν βασικό στοιχείο μίας οργάνωσης. 

δ) Η οργάνωση αποτελεί μια διακριτή κοινωνική οντότητα. 

ε) Οι οικονομίες κλίμακας αυξάνουν το κόστος παραγωγής μίας οργάνωσης. 

 

(Μονάδες 5) 

 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

Γ Α 

Δ 
 

Β 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

 

1. Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες. Να γράψετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας το γράμμα και δίπλα τον αριθμό που δηλώνει την ορθή απάντηση. 

(π.χ. α - 1 ή α - 2 κ.λπ.)  

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

(α) Δημόσιες επιχειρήσεις  (1) 
Δραστηριοποιούνται μόνο σε μία 

χώρα. 

(β) Πολυεθνικές επιχειρήσεις  (2) Ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στο κράτος. 

(γ) Ιδιωτικές επιχειρήσεις  (3) 
Συμμετέχει σε αυτές τόσο το κράτος 

όσο και ιδιώτες. 

(δ) Μικτές επιχειρήσεις  (4) Ανήκουν εξ’ ολοκλήρου σε ιδιώτες. 

(ε) Εθνικές επιχειρήσεις  (5) 
Δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες 

του κόσμου. 

 

(Μονάδες 5) 

 

2. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας σε ποια από τις δύο κατηγορίες 

(Εσωτερικό περιβάλλον, Εξωτερικό περιβάλλον) ανήκουν τα πιο κάτω στοιχεία 

(π.χ. α - Εσωτερικό περιβάλλον ή α - Εξωτερικό περιβάλλον κ.λπ.): 

 

(α) Νομοθεσία κράτους 

(β) Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

(γ) Μέτοχοι 

(δ) Διεθνείς οικονομικές σχέσεις 

ε) Εργαζόμενοι 

(Μονάδες 5) 

 

 

3. «Ανάλογα με τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές και 

εταιρικές επιχειρήσεις». 
 

Να γράψετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων. 

 

 (Μονάδες 5) 



5  

4. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α - Ορθό ή                 

α - Λάθος κ.λπ.)  
 

α) Οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

β) Το περίπτερο δεν θεωρείται επιχείρηση. 

γ) Η περιουσία της επιχείρησης είναι ίδια με την περιουσία των ιδιοκτητών της. 

δ) Η ανθρωπιστική βοήθεια εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη μίας επιχείρησης. 

ε) Το επαναλαμβανόμενο κέρδος είναι ο κυριότερος στόχος κάθε επιχείρησης. 

 

(Μονάδες 5) 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας σε ποια από τις τρεις κατηγορίες 

(Πρωτογενή, Δευτερογενή, Τριτογενή) ανήκουν οι πιο κάτω επιχειρήσεις                          

(π.χ. α - Πρωτογενή ή α - Δευτερογενή ή α - Τριτογενή κ.λπ.): 

 

(α) Αυτοκινητοβιομηχανία. 

(β) Υπηρεσίες υγείας. 

(γ) Κτηνοτροφική μονάδα. 

(δ) Δικηγορικό γραφείο. 

(ε) Βιοτεχνία ενδυμάτων. 

(Μονάδες 5) 

 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

 

1. α) Να  γράψετε  στο  τετράδιο  απαντήσεών  σας  τα  πιο  κάτω  βασικά στάδια  της   

   ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τη σωστή σειρά: 

 

          1. Αξιολόγηση της ευκαιρίας 

          2. Ανάπτυξη της ευκαιρίας 

          3. Αναγνώριση της ευκαιρίας 

   4. Δημιουργία της ευκαιρίας                                                                 (Μονάδες 4) 

 

β) Να γράψετε δύο (2) τρόπους με τους οποίους μπορεί να ξεκινήσει μία 

επιχειρηματική ευκαιρία.                      

 (Μονάδες 6) 
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2. «Μία επιχείρηση, ανταποκρινόμενη στο περιβάλλον της, καλείται να αξιοποιήσει τις 

ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει τις απειλές που παρουσιάζονται ενώπιον της».  
 

Να αναφέρετε δύο (2) παραδείγματα ευκαιριών και δύο (2) παραδείγματα απειλών 

μίας επιχείρησης.  

(Μονάδες 6) 

 

3. Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες που αφορούν τις προϋποθέσεις 

μίας επιτυχούς ομάδας συνεργατών σε μία επιχείρηση. Να γράψετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας το γράμμα της Στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της Στήλης Β που 

δηλώνει την ορθή απάντηση. (π.χ. α - 1 ή α - 2 κ.λπ.)  

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

(α) Δυναμικότητα  (1) Ύπαρξη διαφορετικών ταλέντων. 

(β) Κίνητρα  (2) Απουσία αθέμιτου ανταγωνισμού.   

(γ) Ποικιλομορφία  (3) Ικανοποίηση προσωπικών στόχων. 

(δ) Εμπιστοσύνη  (4) Συνεργασία και δημιουργική πρόκληση. 

 

(Μονάδες 4) 

 

4. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. Να 

σημειώσετε το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. (π.χ. α - Ορθό ή                     

α - Λάθος κ.λπ.)  

 

α) Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. 

β) Η επιχειρηματική ιδέα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και υλοποιήσιμη. 

γ) Ο σχεδιασμός του μάρκετινγκ αφορά την επιλογή πρώτων υλών. 

δ) Ο οικονομικός σχεδιασμός παρουσιάζει το οργανόγραμμα της επιχείρησης. 

ε) Το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλεί ηλεκτρονικά τα προϊόντα του. 

 

(Μονάδες 5) 

 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

 

1. «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η ευθύνη της επιχείρησης να συνεισφέρει, 

πέραν των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεών της, στην κοινωνία και τη 

διατηρησιμότητα του περιβάλλοντος, ως ανταπόδοση της ύπαρξης, της κερδοφορίας 

και της ανάπτυξής της». 
 

Να γράψετε δύο (2) πιθανά οφέλη που αποκομίζει μία επιχείρηση όταν εφαρμόζει 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.                                                                      

 (Μονάδες 5)  

 

2. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας σε ποια από τις τρεις κατηγορίες 

(εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία, περιβάλλον) ανήκουν οι πιο κάτω δράσεις 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (π.χ. α - εργαζόμενοι ή α - πελάτες ή α - κοινωνία 

ή α - περιβάλλον κ.λπ.): 
 

 

(α) Συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη. 

(β) Ενημέρωση για τυχόν παρενέργειες των προϊόντων. 

(γ) Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. 

(δ) Υποστήριξη ευπαθών ομάδων. 

(ε) Εφαρμογή δίκαιων αμοιβών και αξιοκρατίας. 

 (Μονάδες 5)  

 

3. Να ταιριάξετε τις έννοιες στις πιο κάτω δύο στήλες. Να γράψετε στο τετράδιο των 

απαντήσεών σας το γράμμα της Στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της Στήλης Β που 

δηλώνει την ορθή απάντηση. (π.χ. α - 1 ή α - 2 κ.λπ.)  
 

 

ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

(α) Σχεδιασμός παραγωγής  (1) 
Διακρίνεται σε βραχυπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο.  

(β) Προγραμματισμός παραγωγής  (2) 
Προσδιορίζει τις προδιαγραφές των 
προϊόντων που θα παραχθούν. 

(γ) Διάταξη χώρων παραγωγής  (3) 
Ευθύνεται για τη διατήρηση και  
φύλαξη των προϊόντων στην αγορά. 

(δ) Αποθήκευση προϊόντων   (4) 
Ασχολείται με την αγορά όλων των 
αγαθών της επιχείρησης. 

(ε) Προμήθειες προϊόντων  (5) 
Διευκολύνει τη ροή της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

 

(Μονάδες 5) 
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4. «Ο έλεγχος της παραγωγής έχει στόχο την ικανοποιητική λειτουργία της παραγωγής 

και πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή κατά 

την έναρξη, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εργασιών της».  
 

Να γράψετε τα είδη ελέγχων στα οποία διακρίνεται ο έλεγχος της παραγωγής. 

 

 (Μονάδες 4)  

 

5. «Η διοίκηση παραγωγής έχει μεγάλη σημασία για τους οικονομικούς οργανισμούς από 

οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής άποψης». 
 

Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας σε ποια από τις τρεις απόψεις 

(οικονομική, κοινωνική, οικολογική) αναφέρονται τα πιο κάτω παραδείγματα (π.χ. 

α - οικονομική ή α - κοινωνική ή α - οικολογική κ.λπ.): 

 

(α) Αγορά εξαρτημάτων 

(β) Ψυχολογικές ανάγκες ανθρώπων 

(γ) Ρύπανση περιβάλλοντος 

(δ) Κόστος μηχανημάτων 

(ε) Εξάντληση πρώτων υλών 

(στ) Ποιότητα ζωής εργαζομένων 

 

 (Μονάδες 6)  

 

(Σύνολο Μονάδων 25) 

 

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


