
 

 

 

1o επαναληπηικό διαγώνιζμα  

Δνόηηηες 1,2-1,3 

ΟΜΑΓΑ Α 

Δρωηήζεις Σωζηού-Λάθοσς 

Α1 Η απαζρόιεζε ην εηζόδεκα ησλ πεξηζζνηέξσλ αλζξώπσλ θαζώο θαη ε εμέιημε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θάζε ρώξαο εμαξηάηαη από ηηο επηρεηξήζεηο 

Μονάδες 4 

Α2Όιεο νη παξαγσγηθέο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο έλαληη κηα αμίαο 

αληαιιαγήο κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο αγνξάο 

Μονάδες 4 

Α3 Κάζε επηρείξεζε δηαζέηεη θαη αλαπηύζζεη ηε δηθή ηεο θνπιηνύξα. 

Μονάδες 4 

Α4 Η εμάξηεζε ησλ επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ είλαη κεγάιε θαη απηή θαζνξίδεη ηελ 

θαιή πνξεία θαη ηειηθά ηελ ύπαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

Μονάδες 4 

Α5 Οη δεπηεξεύνπζεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηύζζνληαη όιεο θαη ζην ίδην 

επίπεδν ζε κηα επηρείξεζε.    

Μονάδες 4 

Α6 Η αόξαηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία είλαη ε δύλακε πνπ ζπλδπάδεη ηνπο παξαγσγηθνύο 

ζπληειεζηέο ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηεο ηνλ αληηθεηκεληθό ζθνπό ηεο επηρείξεζεο 

Μονάδες 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

Δρωηήζεις πολλαπλής επιλογής 

Α7 Ποιο από ηα παρακάηω αποηελεί ταρακηηριζηικό ζηοιτείο ηης 

πολιηιζμικής διάζηαζης μιας επιτείρηζης ; 

  α) ε ύπαξμε ζρέζεσλ εμνπζίαο  

  β) ην πιαίζην ησλ ξπζκηζηηθώλ δηαηάμεσλ κηαο θνηλσλίαο  

  γ) έλα ζύζηεκα θνηλώλ αμηώλ  

  δ)ε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ κέζα κέζσ ηνπ κεραληζκνύ 

ειέγρνπ-αλαηξνθνδόηεζεο  

Μονάδες 6 

Α8 Ποια από ηις παρακάηω δεν αποηελεί ενέργεια ηης παραγωγικής 

λειηοσργίας ; 

   α) ε επεμεξγαζία πιηθώλ ε πιεξνθνξηώλ 

   β) ε ρξήζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ κεζώλ παξαγσγήο  

   γ) ν έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ αγαζώλ ή ππεξεζηώλ  

   δ)Η νηθνλνκηθόηεξε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ πξώησλ πιώλ θαη ινηπώλ 

αλαιώζηκσλ ζηνηρείσλ  

Μονάδες 6 

Α9 Ποια από ηις παρακάηω δεν αποηελεί βαζική λειηοσργία μιας επιτείρηζης ;  

  α) ε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία  

  β) ε ιεηηνπξγία ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

  γ) ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία  

  δ) ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία  

Μονάδες 6 

Α10 Να πεξηγξάςεηε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο  



 

 

Μονάδες 8 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

Β1 Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επηρείξεζε σο ζεζκό  

Μονάδες 15 

Β2 Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επηρείξεζε σο ζύζηεκα 

Μονάδες 15 

Β3 Από ηηο δεπηεξεύνπζεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο λα πεξηγξάςεηε  

   α) ηε ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθόξεζεο(Μνλάδεο 10) 

   β) ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Μνλάδεο 10) 

Μονάδες 20    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


