ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΟΜΑ∆Α A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1 η ΟΜΑ∆Α

ΘΕΜΑ Α.
A1. Για τις παρακάτω προτάσεις του θέματος να γράψετε
στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα σε
κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή
και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Οι
υπηρεσίες
υγείας
περιλαμβάνονται
τριτογενή τομέα παραγωγής.

στον

β. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία απαρτίζεται από δύο ή
περισσότερους εταίρους, για τους οποίους ισχύει
ίδιος βαθμός ευθύνης.
γ. Το marketing επιδρά στην καθημερινή ζωή και
επηρεάζει τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων.
δ. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει να
πελάτες τα δικά μας προϊόντα
ανταγωνιστών.

προτιμούν οι
και όχι των

ε. Εθνικές Eπιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που
αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές
χώρες.
Μονάδες 15
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε της
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. φύση του αγαθού

α. διαρκή, καταναλωτά και
υπηρεσίες

2. προορισμός του αγαθού

β. ενδιάμεσα και τελικά
αγαθά

3. βαθμός επεξεργασίας του γ. άμεσης και έμμεσης
αγαθού
κατανάλωσης
4. αριθμός χρήσεων αγαθού

δ. καταναλωτικά και
βιομηχανικά αγαθά

5. τρόπος κατανάλωσης

ε. υλικά και άυλα αγαθά ή
υπηρεσίες
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β.
Β1.

Τι είναι άμεση και τι έμμεση πώληση; Από τι εξαρτάται
μία επιτυχημένη πώληση;
Μονάδες 9

Β2.

Ποιες επιμέρους λειτουργίες περιλαμβάνονται στη
χρηματοοικονομική λειτουργία; (ονομαστικά)
Μονάδες 4

Β3.

Ποια είναι τα επιμέρους επιστημονικά πεδία, στα
οποία αναφέρεται η ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων;
(ονομαστικά)
Μονάδες 12
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2 η ΟΜΑ∆Α
ΘΕΜΑ Γ.
Γ1.

Με τι σχετίζεται το εξωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης; Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερις (4)
από τις επτά (7) κατηγορίες του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
Μονάδες 12

Γ2.

Να περιγράψετε τα τρία (3) χαρακτηριστικά του ηγέτη
γραφειοκρατικού τύπου.
Μονάδες 9

Γ3.

Να αναφέρετε, ονομαστικά, τη διάκριση
επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη νομική τους μορφή.

των

Μονάδες 4
ΘΕΜΑ ∆.
∆1. Τι είναι και τι περιλαμβάνει η κοινωνική ευθύνη των
επιχειρήσεων;
Μονάδες 16
∆2.

Με ποιους τρόπους μπορούν να δημιουργηθούν οι
μικτές επιχειρήσεις;
Μονάδες 9
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή.
Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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