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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

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

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 ή μόνο με 
μαύρη πένα ανεξίτηλης μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται μόνο για διαγράμματα.  

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού και διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής.  
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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 
μια ορθή απάντηση.  

 
    1.1.Το σύστημα που αλλάζει συνεχώς ονομάζεται: 

(α) πολύπλοκο 

(β) ανοικτό 

(γ) στατικό  

(δ) δυναμικό. 

 
1.2. Επιχειρηματικότητα σημαίνει: 

(α) τις κοινές παραδοχές και κανόνες σε μια επιχείρηση 

(β) την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων με τις μικρότερες θυσίες 

(γ) τον νέο συνδυασμό πόρων για καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών 

(δ) την ικανότητα της επιχείρησης να επιλέγεται έναντι των ανταγωνιστών της. 

 
1.3. Η επιχειρηματική ιδέα: 

(α) δεν χρειάζεται να συνδέεται με τον επιχειρηματία 

(β) είναι γενική και όχι συγκεκριμένη 

(γ) οδηγεί στην αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας 

(δ) ικανοποιεί τις ανάγκες των παραγωγών στο πλαίσιο της αγοράς. 

 
1.4. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:  

(α) μειώνει την αξία των μετοχών της επιχείρησης 

(β) αποθαρρύνει την επικοινωνία των στελεχών για τις τάσεις του περιβάλλοντος 

(γ) υποβαθμίζει την εικόνα της επιχείρησης στην κοινή γνώμη 

(δ) ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων και των πελατών. 

 
1.5. Ο ποιοτικός έλεγχος της παραγωγής γίνεται για να διαπιστωθεί αν:  

(α) η παραγωγή του προϊόντος γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

(β) παράγονται σωστές ποσότητες προϊόντων σύμφωνα με τον προγραμματισμό 

(γ) γίνονται δαπάνες σύμφωνα με το πρότυπο κόστος που έχει τεθεί 

(δ) υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα των αποθεμάτων στις αποθήκες. 

 (Μονάδες 5) 
 

2. «Με κριτήριο τον τρόπο προσφοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους οι 
οργανώσεις διακρίνονται σε Κερδοσκοπικές (Εμπορευματικές) και Μη 
Κερδοσκοπικές  (Μη Εμπορευματικές)».  

Να εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο διακρίσεων.    
(Μονάδες 5) 

 
 

3. Να ονομάσετε τα πέντε (5) βασικά στοιχεία που συνιστούν μία οργάνωση. 
(Μονάδες 5) 
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4. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας ποιο από τα πιο κάτω αντιστοιχεί σε 
κάθε γράμμα (π.χ. Προϊόντα – Α ή Προϊόντα – Β κ.λπ.): 

Προϊόντα, Γνώσεις, Υλικά, Υπηρεσίες, Κεφάλαιο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Μονάδες 5) 

5. 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) Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής  (1) Εργοστάσια επίπλων 

(β) Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής  (2) Εταιρείες εξόρυξης πετρελαίων 

(γ) Τριτογενής Τομέας Παραγωγής  (3) Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων 

   (4) Τράπεζες επενδύσεων 

   (5) Βιομηχανίες φαρμάκων 
 

(Μονάδες 5) 

(Σύνολο Μονάδων 25) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β 

1. 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 εισροές ενός συστήματος αποτελούν εκροές άλλων συστημάτων. 

(β) Τα νοσοκομεία αποτελούν παραγωγική οργάνωση. 

(γ) Οι επιβάτες στη στάση ενός λεωφορείου αποτελούν οργάνωση. 

(δ) 
Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση, η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με πλαίσιο τυπικών και άτυπων κανόνων. 

(ε) 
Πολυεθνικές είναι οι επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 

σε πολλές χώρες του κόσμου. 

 

(Μονάδες 5) 

Α 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Β 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ       

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΙΣΡΟΕΣ 

 

ΕKΡΟΕΣ 
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2.  «Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οι οργανισμοί που συνδυάζουν τους συντελεστές  
παραγωγής με σκοπό την παραγωγή και διάθεση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου».  
Να γράψετε τα δύο κοινά χαρακτηριστικά των οικονομικών οργανισμών. 

(Μονάδες 5) 

 
3. Να ονομάσετε σε ποια κατηγορία επιχειρήσεων ανήκουν οι συνεταιρισμοί και να 

αναφέρετε ποιος ο σκοπός δημιουργίας τους.  
(Μονάδες 5) 

 
4. Να αναφέρετε δύο (2) πλεονεκτήματα και δύο (2) μειονεκτήματα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 
(Μονάδες 5) 

 
5. Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «επιχειρηματικό μοντέλο» και να δώσετε δύο 

(2) παραδείγματα.  
(Μονάδες 5) 

 (Σύνολο Μονάδων 25) 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ 

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) Οργάνωση  (1) Διαίρεση συνολικού έργου. 

(β) Συνέργεια  (2) Μειώσεις στο κατά μονάδα κόστος παραγωγής. 

(γ) 
Οικονομίες 

κλίμακας 
 (3) 

Κόστος λόγω ανάγκης συντονισμού 

δραστηριοτήτων. 

(δ) Εξειδίκευση  (4) 
Ικανότητα εκμετάλλευσης νέων πιθανών αγορών 

που παρουσιάζονται. 

(ε) Ευκαιρία  (5) 
Ένωση ανθρώπων που επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν ατομικές και συλλογικές ανάγκες. 

   (6) 
Η ολότητα είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

μερών της. 

    (Μονάδες 5) 

2. «Η προσπάθεια βελτίωσης του περιβάλλοντος και η γνώση της αγοράς, η αλλαγή  
του τρόπου ζωής, οι νέες συνθήκες εργασίας δημιουργούν επιχειρηματικές 
ευκαιρίες για νέα επαγγέλματα και νέες καινοτόμες δραστηριότητες». 
Να ονομάσετε και να τοποθετήσετε στη σωστή σειρά τα τέσσερα στάδια μιας 
επιχειρηματικής ευκαιρίας. 

(Μονάδες 5) 

3. Να αναφέρετε δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων επιχειρηματιών. 
(Μονάδες 5) 

 
4. Να εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας. 

(Μονάδες 5) 
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5. Να αντιγράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τον πιο κάτω πίνακα και να γράψετε 
δίπλα από κάθε παράδειγμα σε ποιο είδος εξωτερικού περιβάλλοντος μιας 
επιχείρησης αναφέρεται. 

 

(α) Κανόνες εργασιακών σχέσεων  

(β) Θρησκεία του λαού μιας χώρας  

(γ) Πληθωρισμός  

(δ) Νομισματική πολιτική του κράτους  

(ε) Ατμοσφαιρική ρύπανση  

(Μονάδες 5) 
 (Σύνολο Μονάδων 25)  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Δ 

1. Να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεών σας σε ποια από τις τρεις κατηγορίες 
(εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία) ανήκουν οι πιο κάτω δράσεις Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (π.χ. α – εργαζόμενοι ή α – πελάτες κ.λπ.): 
 

(α) Δίκαιες αμοιβές και αξιοκρατία. 

(β) Έντιμη, ειλικρινής και υπεύθυνη διαφήμιση. 

(γ) Υγιεινή, ασφάλεια και ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες. 

(δ) 
Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που δε βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα την 

υγεία. 

(ε) Υποστήριξη του εθελοντισμού και των οργανώσεών του. 

             (Μονάδες 5) 

 
2. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας 

μελλοντικός επιχειρηματίας πριν ξεκινήσει την επιχείρησή του, για την ετοιμασία του 
προϋπολογισμού για τα κεφάλαια που θα χρειαστεί. 

(Μονάδες 5) 

 
3. Να αναφέρετε δύο (2) κατηγορίες αξιών ή κανόνων που προσδιορίζουν την 

επιχειρησιακή ηθική. 
(Μονάδες 5) 

4. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ενέργειες της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής.  
(Μονάδες 5) 

 
5. Να αναφέρετε τέσσερις (4) παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 
(Μονάδες 5) 

 (Σύνολο Μονάδων 25)  

(Γενικό Σύνολο Μονάδων 100) 

 

 
ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


