
Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

 Κατά τη γνώμη μου η πληροφορία για τις επιχειρήσεις λαμβάνει πολύ 

σημαντικό ρόλο. 

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

Η πληροφορία είναι ένας βασικός παράγοντας για την εξέλιξη της 

επιχείρησης καθώς συνδέεται άμεσα με τη δομή και τη λειτουργιά της, 

την κίνηση των αγορών , την σωστή κατανομή των οικονομικών πόρων 

και κεφαλαίων ,το κατάλληλο σύστημα πληρωμών και αμοιβών , η θέση 

της επιχείρησης ως προς το εξωτερικό περιβάλλον είναι αποτελέσματα 

της σωστής διαχείρισης των πληροφοριών σε μια επιχείρηση.  

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

 Έτσι βλέπουμε η πληροφορία παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

ανάπτυξη της επιχείρησης και την προσωπική προβολή της σε ένα ευρύ 

κοινωνικό φάσμα. 

Διορθώστε 

 

 

 



Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

Άλλες όμως μπορεί να είναι ανεπαρκείς η ακόμη να υπάρχει περίπτωση 

λανθασμένης επεξεργασίας των πληροφοριών λόγος που μπορεί να 

παρουσιαστεί αυτό είναι  : έστω ότι γίνεται σωστή λήψη πληροφοριών, 

δεν αρκεί μόνο αυτό για να λάβουμε έγκαιρα αποτελέσματα , πρέπει να 

γίνει και η σωστή επεξεργασία τους. 

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

Μια επιχείρηση όπως είναι γνωστό αποτελείται από τμήματα 

διαφορετικά μεταξύ τους τα οποία  όλα μαζί συνεισφέρουν  ….. 

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εφαρμογή των επιχειρησιακών 

συστημάτων επιφέρει αλλαγές στις επιχειρησιακές εφαρμογές των 

επιχειρήσεων. 

Διορθώστε 

 

 

 

 



Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του το παρακάτω: 

Μια επιχείρηση στοχεύει να αναπτύξει νέα μαγαζιά …. 

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του τα παρακάτω: 

… στον προγραμματισμό αυτό του ενχηρηματοος… 

 … όλα όσα τον απασχολούν γύρο από αυτό.   

     …να υπάρχει καταρχας  πληροφόρηση…  

     … η πληροφορία μας δίνει ουσιώδει στοιχεία… 

Διορθώστε 

 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του τα παρακάτω: 

η δμιουργία ενός συστήματος άμεσης ενημέρωσης των 

ενδιαφερόμενων  μέσω ηλεκτονικού ταχυδρομείου  θα ήταν κλειδί για 

την εγκαιρη πληροδφόρης.  

Διορθώστε 

 

 

 



Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του τα παρακάτω: 

Οι λογοι που η πληροφορια ειναι τοσο σημαντικη για την επιχειρηση 

ειναι αρκετοι, ομως οι κυριοτεροι ειναι η ανταγωνιστικοτητα, η 

αναπτυξη, η διευρυνση και η ευημερια.  

Διορθώστε 

 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του τα παρακάτω: 

….σχετίζεται με αυτές.Επιπροσθέτως, ….   

…. που την χρησιμοποιεί (King ,1977) .    

Διορθώστε 

 

 

Ένας φοιτητής έγραψε στην αναφορά του τα παρακάτω: 

Μια επιχείρηση κ τα καταστήματά της…. 

 Ο διευθυντής & ο υποδιευθυντής…. 

Διορθώστε 

 

 

 

 

 


