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1η  ΟΜΑΔΑ 

ΘΕΜΑ Α  
Α1. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Σωστό. 
Α2. 1  δ,  2  ε, 3  α, 4  στ, 5 β 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  50, § 1.5.5. 

Ανταγωνιστικότητα σημαίνει να προτιμούν οι πελάτες τα δικά 
μας προϊόντα και όχι των ανταγωνιστών. Για να το πετύχουμε 
αυτό θα πρέπει να παράγουμε με χαμηλό κόστος, να 
διαθέτουμε τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές και να προσφέρουμε 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές. 
Γίνεται κατανοητό, ότι η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την 
παραγωγικότητα. Αν μία επιχείρηση έχει υψηλή 
παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι μειώνει το κόστος των 
προϊόντων της και ότι μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα σε 
χαμηλές τιμές. Ακόμη με υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας 
μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τους εργάτες που δεν 
απασχολούνται στην παραγωγική διαδικασία, εφαρμόζοντας 
ποιοτικούς ελέγχους, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη 
ποιότητα για τα προϊόντα της. 
Μερικές φορές, μερικά προϊόντα φαίνονται καλύτερα από 
κάποια άλλα, παρά το γεγονός ότι η σύστασή τους είναι η ίδια, 
γιατί προβάλλονται ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ή παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τη 
συσκευασία ή τον τρόπο κατανάλωσής τους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος ανοίγματος της 
συσκευασίας του νωπού γάλακτος των διαφόρων 
γαλακτοκομικών εταιριών. 



 

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  78, § 2.4.2. 
ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ (1864- 1920). Ασχολήθηκε ειδικά με τις μεθόδους 
έρευνας των κοινωνικών επιστημών. Υποστήριξε ότι η 
γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον λογικό 
μέσο άσκησης του ελέγχου πάνω στους ανθρώπους. Το ίδιο 
συμβαίνει και στον τομέα της διοίκησης. Σύμφωνα με τις απόψεις 
του, η γραφειοκρατία, η οποία δεν αποτελεί αρνητικό φαινόμενο, 
είναι μια θεωρία οργάνωσης που προσανατολίζεται κυρίως στις 
ανάγκες των μεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Ως βασικά 
χαρακτηριστικά της αναφέρει τις στενά καθορισμένες αρμοδιότητες, 
τους αυστηρούς κανόνες και την εφαρμογή του ιεραρχικού 
συστήματος οργάνωσης. 

2η  ΟΜΑΔΑ 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  84, § 2.5.2. 

Το marketing μπορεί να ορισθεί, ως το σύνολο των ενεργειών 
μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, οι οποίες αποβλέπουν στην 
αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή, στην ανάπτυξη των 
απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών που τις ικανοποιούν και 
στη δημιουργία των σχετικών προϋποθέσεων ζήτησης, οι οποίες 
θα οδηγήσουν σε επικερδείς πωλήσεις. 

Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  106, § 2.8.2.γ 
α) Ο προγραμματισμός της παραγωγής προσδιορίζει τις διαδικασίες 

που αφορούν την απόκτηση και την κατάλληλη χωροταξική 
τακτοποίηση των εγκαταστάσεων, με στόχο τη παραγωγή 
αγαθών στο μέλλον. Είναι, επομένως, μια δραστηριότητα που 
προηγείται της παραγωγής και σχετίζεται με τη σχεδίασή της. 

β) Ο προγραμματισμός μπορεί να διακριθεί : 
• στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό ο οποίος εξετάζει την 
απόκτηση και την τακτοποίηση των μέσων παραγωγής. Ο 
προγραμματισμός αυτός δεν εξετάζει τις απαιτήσεις της 
παραγωγής ή τα προγράμματα παραγωγής συγκεκριμένων 
αγαθών, αλλά ενδιαφέρεται για την παραγωγή συνολικών 
ποσοτήτων αγαθών. 



 

 

• στο βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, ο οποίος εξετάζει τις 
λεπτομέρειες παραγωγής συγκεκριμένων αγαθών ή 
παραγγελιών. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σταδίου 
είναι η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία 
εμφανίζουν τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης κάθε 
λειτουργίας ή κάθε σταδίου της παραγωγής αγαθών. 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  43 - 44, § 1.4.2. 

α) Το πολιτικό περιβάλλον αφορά το γενικό πολιτικό κλίμα μιας 
χώρας, όπως η πολιτική σταθερότητα ή η αστάθεια, που 
δημιουργούν θετικό και αρνητικό κλίμα αντίστοιχα, για 
επενδύσεις, ανάπτυξη και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 
Παραδείγματα του πολιτικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση 
είναι η μονιμότητα των καθηγητών και ο θεσμός των 
ωρομίσθιων καθηγητών. 

β) Το διεθνές περιβάλλον περιλαμβάνει το γενικό οικονομικό 
κλίμα, τη σύναψη διμερών οικονομικών, νομικών, τεχνολογικών 
και άλλων σχέσεων μεταξύ κρατών, τη συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης σχέσεων με επιχειρήσεις 
άλλων κρατών. Για παράδειγμα, οι γερμανικές εταιρίες ζητούν 
απαραίτητα πιστοποιητικό της σειράς ISO για να συνεργαστούν 
με ξένες εταιρίες και να εισάγουν τα προϊόντα τους. 

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  113 - 114, § 2.9.1.γ 
Η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη διεύθυνσης της 
επιχείρησης. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ενημέρωση του 
προσωπικού σε θέματα που αφορούν άμεσα την εργασία του 
και έχουν σχεδόν άμεση απόδοση. Αντίθετα, με την ανάπτυξη 
επιδιώκεται η ενημέρωση των στελεχών για μελλοντικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης και αντίστοιχες απαιτήσεις 
των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν τότε. Επιδιώκεται 
επομένως η προετοιμασία των στελεχών για ανάληψη θέσεων 
αυξημένης ευθύνης στο μέλλον.  


