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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ανήκουν στα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.). 
β. Ένα κρατικό νοσοκομείο και μία ιδιωτική κλινική έχουν ανάλογες παραγωγικές 

λειτουργίες.  
γ. Το εσωτερικό περιβάλλον σχετίζεται με οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον 

της επιχείρησης, από το οποίο επηρεάζεται άμεσα. 
δ. Το αντικείμενο της επιστήμης της Διοίκησης είναι οι οργανισμοί (κερδοσκοπικοί, 

κοινωφελείς, διάφορα ιδρύματα κ.α.). 
ε. Το μίγμα marketing είναι ένα σύστημα δραστηριοτήτων του marketing που έχουν στενή 

σχέση μεταξύ τους και σχεδιάστηκαν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους 
της επιχείρησης. 

Μονάδες 15 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει δεν περιλαμβάνει την εξής επί μέρους 
λειτουργία: 

α. του Προϋπολογισμού 

β. την Ταμειακή 

γ. την Εμπορική  

δ. της Διαχείρισης Κεφαλαίων 

2. Οι διάφορες ενέργειες μέσα στην επιχείρηση, παρά τις διαφορές που παρατηρούνται 
μεταξύ τους, μπορούν να ενταχθούν σε ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες λέγονται 
λειτουργίες, υποστηρίχθηκε από τον: 

α. τον Max Weber 

β. τους Elton Mayo και F. Roethlisberger 



γ. τον Henri Fayol 

δ. τον Henry Gantt. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Το εξωτερικό περιβάλλον σχετίζεται με οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον της 
επιχείρησης, από το οποίο επηρεάζεται άμεσα. Από τις διακρίσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 
να αναπτύξετε:  

Β1. το οικονομικό περιβάλλον,  

Β2. το νομικό περιβάλλον. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Γ 

Από τις επιμέρους λειτουργίες που περιλαμβάνει η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων να αναπτύξετε: 

Γ1. Την Αξιολόγηση και Πολιτική Αμοιβών. 

Γ2. Τις Εργασιακές Σχέσεις. 

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να εξηγήσετε τι είναι η ανταγωνιστικότητα για μια επιχείρηση και πώς αυτή συνδέεται με την 
παραγωγικότητα. Να δώσετε τεκμηριωμένο παράδειγμα. 

Δ2. Το 2019 μια επιχείρηση παρήγαγε 2000 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 20 μηχανήματα. 
Το επόμενο έτος η ίδια επιχείρηση παρήγαγε 40% περισσότερες μονάδες προϊόντος 
χρησιμοποιώντας τα διπλάσια μηχανήματα. Η οικονομική της αποδοτικότητα το έτος 2019 ήταν 
0,5 και τα καθαρά της κέρδη ανέρχονταν σε 2.000.000 ευρώ. Το έτος 2020 η οικονομική της 
αποδοτικότητα αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με το 2019, ενώ τα καθαρά της κέρδη το έτος 2020 
ήταν 3.000.000 ευρώ. Ζητούνται: 

α. Να υπολογιστεί η παραγωγικότητα των μηχανημάτων της επιχείρησης κατά τα έτη 2019 
και 2020.  

β. Να υπολογιστούν τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαιά της κατά τα έτη 2019 και 2020. 

Μονάδες 25 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


