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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΣΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιο ςασ δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ωςτό αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι Λάκοσ 

αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ   

 

α.  Η επιχείρθςθ ξεχωρίηει από τισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ οργανϊςεισ επειδι ςυνδζεται με τθν 

ζννοια του επιχειρείν ι τθσ επιχειρθματικότθτα. 

Μονάδεσ  4 

β.  Αντικείμενο τθσ λειτουργίασ τθσ πλθροφόρθςθσ αποτελεί θ ανεφρεςθ νζων τρόπων 

παραγωγισ κακϊσ και θ βελτίωςθ όςων ιδθ υπάρχουν. 

Μονάδεσ  4 

γ.    Σο πολιτιςμικό περιβάλλον εντάςςεται ςτο γενικό εξωτερικό περιβάλλον και περιλαμβάνει 

τθν πλζον ορατι επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν επιχείρθςθ. 

Μονάδεσ  4 

δ.   Η ζννοια τθσ αποτελεςματικότθτασ είναι ευρφτερθ από τθν ζννοια τθσ παραγωγικότθτασ 

διότι εκφράηει το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. 

Μονάδεσ  4 

ε.  Οι ζννοιεσ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ςυνδζονται άμεςα με τθν επιβίωςθ και τθν επιτυχία των επιχειριςεων (ι οργανιςμϊν). 

Μονάδεσ  4 

ςτ.  Η λιψθ των αποφάςεων δεν εμπλζκεται ςε όλα τα ςτάδια τθσ αποτελεςματικισ διοίκθςθσ 

γι αυτό και αναφζρεται ωσ ξεχωριςτι λειτουργία τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων.  

Μονάδεσ  4 
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τισ παρακάτω προτάςεισ από Α2 μζχρι και Α4 , να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αριθμό τησ 

πρόταςησ και δίπλα του το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. 

Α2   Ενζργεια τθσ οικονομικισ λειτουργίασ αποτελεί : 

α)Η πϊλθςθ και θ διανομι των προϊόντων και των υπθρεςιϊν. 

β)Η οικονομικότερθ προμικεια μθχανθμάτων πρϊτων υλϊν και οποιωνδιποτε άλλων υλικϊν 

ςτοιχείων. 

γ)Η εξακρίβωςθ των αποτελεςμάτων τθσ επιχείρθςθσ. 

δ)Η χριςθ και θ ςυντιρθςθ των μζςων για τθν παραγωγι των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν . 

Μονάδεσ 6 

Α3   Οι γραφικζσ μεκόδουσ απεικόνιςθσ ςχεδίων με ςτόχο τον καλφτερο διοικθτικό ζλεγχο 

αναπτφχκθκαν από : 

α) Σον Taylor 

β) Σον Fayol 

γ) Σον Weber 

δ) Σον Gantt 

Μονάδεσ  6  

Α4  Η πιο δυναμικι μεταβλθτι του μίγματοσ μάρκετινγκ είναι: 

α)Σο προϊόν . 

β)Η τιμι. 

γ)Η διανομι 

δ) Η προϊκθςθ   

Μονάδεσ  6 

Α5   Από τισ λειτουργίεσ τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ των επιχειριςεων να περιγράψετε 

τον ζλεγχο  

Μονάδεσ  8 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1     Να περιγράψετε τθν επιχείρθςθ ωσ κεςμό  

Μονάδεσ  17 

Β2    Από τισ μεταβλθτζσ του μίγματοσ μάρκετινγκ, να περιγράψετε το προϊόν  

Μονάδεσ  18 

Β3   Να περιγράψετε τουσ ςυντελεςτζσ του μάνατημεντ (δεν απαιτοφνται παραδείγματα) 

Μονάδεσ  15 

 

 

  

 


