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Oμάδα Α 
 
Α.1. Σωστό 
Α.2. Σωστό 
Α.3. Λάθος 
Α.4. Λάθος 
Α.5. Σωστό 
Α.6. Σωστό 
A.7. α 
Α.8. γ 
Α.9. δ  
Α.10. 
Σχολικό Βιβλίο σελ.130 
Ανάγκες για ασφάλεια 
«Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αισθάνεται σιγουριά……..……..σύνταξη, κατοικία 
κτλ» 
Κοινωνικές Ανάγκες 
«Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι ανάγκες του ανθρώπου……….…και των 
αναγκών ασφαλείας» 
 
Oμάδα Β 
 
Β.1. Σχολικό Βιβλίο σελ. 35, 36 
Το Οικονομικό Περιβάλλον 
«Περιλαμβάνει τις δομές της οικονομίας, τους ρυθμούς ανάπτυξης………………….. 
τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις κτλ.» 
Το Νομικό Περιβάλλον 
«Περιλαμβάνει τους νομούς, σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η επιχείρηση, οι 
συναλλαγές, οι εργασιακές σχέσεις, κτλ.» 
Το Κοινωνικό Περιβάλλον 
«Περιλαμβάνει την "κοινωνική οργάνωση της χώρας"……………τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά μιας χώρας, το συνδικαλιστικό της κίνημα κτλ.» 
Το Οικολογικό Περιβάλλον 
«Είναι ένας παράγοντας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέρα με τη μέρα για την 
επιχείρηση………………………από τις βλάβες που η ίδια ή άλλες αιτίες προκαλούν.» 

 
B.2. 
α. Σχολικό Βιβλίο, σελ.42 

- 1 - 



«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Μια επιχείρηση, για να επιβιώσει 
και να αναπτυχθεί, πρέπει ασφαλώς να είναι ανταγωνιστική ……………… Συνεπώς η 
έννοια της ανταγωνιστικότητας εκφράζει αυτή τη δυνατότητα της επιχείρησης να 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα και τιμή από τους ανταγωνιστές της.» 
 
β. Σχολικό Βιβλίο σελ.42 
«Εδώ γίνεται βέβαια εμφανές πως συνδέεται η παραγωγικότητα σε ένα βαθμό με την 
ανταγωνιστικότητα. 
Αν μια επιχείρηση ………………………...ώστε να κάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
της περισσότερο ανταγωνιστικά»  

 
B.3. 
α. Σχολικό Βιβλίο σελ.73 
«Η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των 
επιχειρηματικών αποφάσεων & τη συμμετοχή στην διαδικασία λήψης τους. Τέτοιες 
αποφάσεις είναι: 

• Η αξιολόγηση & η επιλογή των επενδύσεων 
• Η αξιολόγηση & η επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης 
• Η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων» 

 
β. Σχολικό Βιβλίο σελ. 73 
Η χρηματοικονομική διοίκηση ασχολείται δηλαδή με την παρακολούθηση και τη 
μελέτη των χρηματοοικονομικών στοιχείων…………..είναι χρήσιμα για τους εξής 
λόγους: 

•  «Αποτελούν για την επιχείρηση ……………….η ποσότητα τους ή οι πηγές 
τους.» 

• «Παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης 
............................ στους προμηθευτές, στους καταναλωτές.» 

• «Ανταποκρίνονται στις νομικές υποχρεώσεις……………Με τον τρόπο αυτό η 
επιχείρηση υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο.» 
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