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1η  ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. α. Σωστό, β. Λάθος,  γ. Σωστό,       δ. Σωστό, ε. Λάθος 
Α2. 1 – ε,  2 – δ,  3 – β, 4 – α, 5 – γ. 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 94 

Άμεση πώληση είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής προμηθεύεται το προϊόν απ’ ευθείας από τον 
παραγωγό και έμμεση πώληση εκείνη που πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια ενδιάμεσων, όπως χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, 
εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι. 
Η επιτυχής πώληση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την 
αποτελεσματική επικοινωνία πωλητή – καταναλωτή. Οι 
προσωπικές πωλήσεις είναι συνήθως ο πλέον κατάλληλος τρόπος 
για να επιτύχει η επικοινωνία. 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 99 
 του προϋπολογισμού 
 την ταμειακή 
 τη λογιστική 
 της διαχείρισης κεφαλαίων 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 68 
Τα επί μέρους επιστημονικά πεδία στα οποία  αναφέρεται η Διοίκηση 
των επιχειρήσεων είναι: 
 Η Οργάνωση και Διοίκηση (Management) 
 Το Marketing και η Διοίκηση Πωλήσεων 
 Η Διοίκηση Παραγωγής 
 Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική 
 Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
 Η Διαχείριση Πληροφοριών 



 

 

2η  ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 41 

Το εξωτερικό περιβάλλον σχετίζεται με οτιδήποτε συμβαίνει στο 
ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης, από το οποίο επηρεάζεται 
άμεσα. Οι σημαντικότερες κατηγορίες του εξωτερικού περιβάλλοντος 
είναι: το οικονομικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό, το νομικό, το 
διεθνές, το κοινωνικό και το πολιτισμικό. 

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 176 
 Διοικεί βάση οδηγιών, δίνει έμφαση στην εκτέλεση του έργου 
 Η συμπεριφορά του καθορίζεται από κανόνες, οδηγίες και 

εγκυκλίους 
 Όταν αντιμετωπίζει προβλήματα απευθύνεται σε ανώτερα κλιμάκια 

Γ3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 19 
Το Σύμφωνα με τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις διακρίνονται 
σε ατομικές και εταιρικές. 

ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες 38 - 39 

Μία έννοια απόλυτα ταυτόσημη με την κοινωνική οργάνωση είναι η 
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων. Λέγοντας Κοινωνική Ευθύνη 
των Επιχειρήσεων εννοούμε την πολιτική και την ευαισθησία της 
επιχείρησης σε θέματα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Πιο 
συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:  
 την παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων ή τη χρησιμοποίηση 

πρώτων υλών, που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά 
 την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιώντας 

τεχνικές που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον από τις 
μολύνσεις. Πολλές επιχειρήσεις τοποθετούν ειδικά φίλτρα για να 
ελέγχουν τους ρύπους ή χρησιμοποιούν τεχνολογία τέτοια, που 
μειώνει τις εκπομπές αερίων.  

 την εκπαίδευση στελεχών με προσανατολισμό το σεβασμό στο 
περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή κάνουμε λόγο για τα περίφημα 
«πράσινα» στελέχη, «green managers». 

 τις διάφορες κοινωνικές παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως 
παιδικές κατασκηνώσεις, εκδρομές προσωπικού, εκπτωτικά 
κουπόνια, παροχές σε είδος και διάφορα δώρα 

 τις διάφορες παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, όπως αιμοδοσίες, 
ανθρωπιστική βοήθεια, υποστήριξη εράνων κ.τ.λ. 



 

 

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 18 
Οι μεικτές επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τρεις τρόπους:  
α) είτε με τη σταδιακή πώληση μετοχών μιας κρατικής επιχείρησης σε 

ιδιώτες,  
β) είτε με τη σταδιακή εξαγορά από το κράτος τμήματος των 

μετοχών μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων,  
γ) είτε με κοινή συμμετοχή στη δημιουργία κεφαλαίου, δηλαδή κατά 

την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, από το κράτος και από 
ιδιώτες. 


