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1Η ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Α 
Α.1   α) Σωστό 
         β) Λάθος 
         γ) Σωστό 
         δ) Σωστό 
         ε) Λάθος 
 
Α.2   1→  ε 
        2 →  δ 
        3 →  β 
        4 →  α 
        5 →  γ 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β.1 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 94. 
Το προϊόν διανέμεται στους καταναλωτές με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Έτσι  
άμεση πληρωμή …….. Η επιτυχής πώληση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ πωλητή  και καταναλωτή.  
 
Β.2 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 99. 
Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους λειτουργίες:  
• Του προϋπολογισμού 
• Την ταμιακή  
• Την λογιστική 
• Την διαχείριση κεφαλαίων 
 
Β.3 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελ. 68. 
Τα επιμέρους επιστημονικά πεδία στα οποία αναφέρεται η Διοίκηση 
Επιχειρήσεων είναι: 
• Η Οργάνωση και Διοίκηση (Management)  
• Το Marketing και η Διοίκηση Πωλήσεων 
• ….. 
• Η Διαχείριση  Πληροφοριών. 
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2Η ΟΜΑΔΑ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ.1 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 41. 
Αντίθετα το εξωτερικό περιβάλλον σχετίζεται με οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο 
περιβάλλον της επιχείρησης, από το οποίο επηρεάζεται άμεσα π.χ.: 
• Οικονομικό περιβάλλον 
• Νομικό περιβάλλον 
• Πολιτικό περιβάλλον 
• Διεθνές περιβάλλον 
 
Γ.2 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 176. 
Ο ηγέτης διοικεί βάσει οδηγιών ……Όταν αντιμετωπίζει προβλήματα απευθύνεται στα 
ανώτερα κλιμάκια. 
 
Γ.3 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδα 19. 
Σύμφωνα με τη νομική τους μορφή οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Ατομικές και 
Eταιρικές. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ.1 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδες 38 – 39. 
Μια έννοια απόλυτα ταυτόσημη με την κοινωνική οργάνωση είναι η κοινωνική ευθύνη 
των επιχειρήσεων ….. τις διάφορες παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, όπως 
αιμοδοσίες, ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη εράνων κ.τ.λ. 
 
Δ.2 Η απάντηση βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο σελίδες 18. 
Οι μεικτές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τρεις τρόπους: 
α) Είτε με τη σταδιακή πώληση ……. 
γ) με κοινή συμμετοχή στη δημιουργία κεφαλαίου δηλαδή κατά την έναρξη 
λειτουργίας της επιχείρησης, από το κράτος και από ιδιώτες. 
 

 
 

 
 
 


