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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α  
Α1. 

α) ΛΑΘΟΣ 
β) ΛΑΘΟΣ 
γ) ΛΑΘΟΣ 
δ) ΛΑΘΟΣ 
ε) ΛΑΘΟΣ 

 
Α2. Σωστή απάντηση: (α) 
 
Α3. Σωστή απάντηση: (γ) 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1. σχολικό βιβλίο σελίδα 34: Μία επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της 

στην αγορά προκειμένου να αγορασθούν από τους καταναλωτές, 
προβαίνει και σε μία άλλη ενέργεια, η οποία καλείται εμπορική 
λειτουργία. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς για να 
εντοπισθούν οι ανάγκες των καταναλωτών, το σχεδίασμά των 
προϊόντων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες των 
καταναλωτών, όλες τις τεχνικές προώθησης όπως είναι η διαφήμιση, η 
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πώληση και η οργάνωση των δικτύων διανομής. Η εμπορική λειτουργία 
αποτελεί αντικείμενο των Τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

 
Β2 σχολικό βιβλίο σελίδα 78-79: με μικρές παραλλαγές, σημαντικό τμήμα 

της θεωρίας του management. Max Weber (Μαξ Βέμπερ, 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 ικανοποιεί τις 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. 

Β3. σχολικό βιβλίο σελίδα 99: Σύμφωνα με τη λειτουργία αυτή, 
συντάσσεται ο οικονομικός προϋπολογισμός της επιχείρησης, ο οποίος, 
βασικά, καταγράφει τις προβλέψεις ως προς την εξέλιξη των 
οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης για το επόμενο οικονομικό έτος. 
Η σύνταξη του προϋπολογισμού περιέχει: – Τη διαμόρφωση του 
τακτικού προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και τα 
έξοδα που προβλέπεται να προκύψουν κατά τη χρήση μιας οικονομικής 
περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. – Τη 
διαμόρφωση του προϋπολογισμού επενδύσεων, ο οποίος περιλαμβάνει 
όλες εκείνες τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν μακροπρόθεσμα ή 
μεσοπρόθεσμα και αφορούν νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ή 
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Η υλοποίηση του προϋπολογισμού 
παρακολουθείται, εντοπίζονται οι τυχόν αποκλίσεις και 
πραγματοποιούνται οι κατάλληλες τροποποιήσεις όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 
Σχολικό βιβλίο σελίδα 99-100: Η λειτουργία αυτή έχει ως αντικείμενο 
τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης. 
Παρακολουθεί δηλαδή το ταμείο της επιχείρησης. Η επιχείρηση μπορεί 
να έχει εισπράξεις από πελάτες, πωλήσεις αγαθών σε μετρητά, 
γραμμάτια εισπρακτέα, πώληση περιουσιακών στοιχείων, ενοίκια κτλ. 
Πληρωμές πραγματοποιούνται για την αγορά περιουσιακών στοιχείων 
και εμπορευμάτων, για την καταβολή μισθών, ενοικίων, φόρων και 
τόκων, για κάλυψη δαπανών ύδρευσης, φωτισμού κτλ. Επειδή υπάρχει 
ιδιαίτερη ευαισθησία στη διαχείριση των μετρητών, απαιτούνται 
αυστηρές διαδικασίες και συστηματικός έλεγχος των πράξεων που 
πραγματοποιούνται. 
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. σχολικό βιβλίο σελίδα 18: i) Μεικτές επιχειρήσεις είναι αυτές που 

ανήκουν τόσο στο κράτος, όσο και σε ιδιώτες. 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.  
Σχολικό βιβλίο σελίδα 18: ii) Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε μερική 
ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει μία σαφής τάση για ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη του 
ΟΤΕ, του οποίου η μερική ιδιωτικοποίηση επιτεύχθηκε με τη διάθεση 
μετοχών σε ιδιώτες μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Στη 
δεύτερη περίπτωση, κάνουμε λόγο για μερική κρατικοποίηση. Οι 
κρατικοποιήσεις ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο της δεκαετίας του ’70 
στην Ελλάδα. Την περίοδο εκείνη κρίθηκε ότι ήταν σκόπιμο, βασικοί 
παραγωγικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας να εποπτεύονται και να 
ελέγχονται από το κράτος. Μια χαρακτηριστική περίπτωση 
κρατικοποίησης στην Ελλάδα ήταν η εξαγορά της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας και η μεταβίβασή της από τον έλληνα κροίσο Αριστοτέλη 
Ωνάση στο ελληνικό δημόσιο.  
iii) Σχολικό βιβλίο σελίδα 18: Τη δεκαετία του ’80 στην Ελλάδα 
ακολουθήσαμε μία άλλη πολιτική, που ονομάστηκε κοινωνικοποίηση. Η 
κοινωνικοποίηση διαφέρει από την κρατικοποίηση ως προς τον σκοπό 
εξαγοράς. Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η εξυγίανση της 
επιχείρησης κι όχι η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με σκοπό το κέρδος, 
όπως συμβαίνει στις κρατικοποιήσεις. 
 

Γ2.  
Σχολικό βιβλίο σελίδα 16: ορισμός: Επιχείρηση θεωρείται κάθε 
οικονομική μονάδα που παράγει υλικά προϊόντα ή υπηρεσίες 
συνδυάζοντας κατάλληλα τους συντελεστές παραγωγής (κεφάλαια, 
εργασία, εγκαταστάσεις, επιχειρηματικότητα) προκειμένου να επιτύχει 
τους στόχους της. 
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Σχολικό βιβλίο σελίδα 16: χαρακτηριστικά: Οι επιχειρήσεις είναι 
οικονομικές μονάδες που παράγουν και προσφέρουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που καταναλώνουμε. Επιπλέον προσφέρουν απασχόληση και 
εισόδημα σε όλο τον ενεργό πληθυσμό, ενώ υπόκεινται σε φορολόγηση, 
προσφέροντας έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, μία 
επιχείρηση με όλες τις λειτουργίες της συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
στην εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας 
 

ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. 

1. Αποτελεσματικότητα = επιτευχθείσες μονάδες / επιδιωκόμενες 
μονάδες  
900.000/1.000.000 = 0,9 ή 90%  

2. Οικονομική αποδοτικότητα  = Καθαρό Κέρδος / Χρησιμοποιηθέντα 
κεφάλαια  
Για να βρούμε το καθαρό κέρδος: (20-8)*900.000 = 12 * 
900.000=10.800.000  
Άρα 10.800.000/50.000.000 = 0,216  

3. Παραγωγικότητα Εργασίας = Τελικά Προϊόντα / Αριθμός Εργατών 
= 900.000/400 = 2.250  
 

Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  48 – 49:  
 

ΟΕΦΕ


	Ημερομηνία: Σάββατο 8 Μαΐου 2021
	Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

