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ΟΜΑΔΑ Α
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1.1. μέχρι και Α.1.6., να
γράψετε τον αριθμό της κάθε μίας και, δίπλα σε αυτόν, την
ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1.1. Το Δημόσιο Νοσοκομείο είναι επιχείρηση.
Μονάδες 3
Α.1.2. Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας μοιράζεται σε
ίσα μερίδια, που λέγονται μετοχές.
Μονάδες 3
Α.1.3. Όταν η μοναδική μορφή επικοινωνίας σε μια
επιχείρηση είναι κάθετη, από πάνω προς τα κάτω,
τότε το σύστημα οργάνωσης της επιχείρησης είναι
αυταρχικό.
Μονάδες 3
Α.1.4. Ανοιχτό θεωρείται το σύστημα που βρίσκεται σε
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.
Μονάδες 3
Α.1.5. Ο σχεδιασμός των προϊόντων της επιχείρησης ανήκει
στη λειτουργία της πληροφόρησης.
Μονάδες 3

Α.1.6. Η λειτουργία του ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τη
λειτουργία του προγραμματισμού.
Μονάδες 3
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.2.1. μέχρι και Α.2.5., να
γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο τετράδιό σας και,
δίπλα σε αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α.2.1. Η λειτουργία του προγραμματισμού περιλαμβάνει
α. τον καθορισμό των στόχων της οργάνωσης καθώς
επίσης τις ενέργειες και τα μέσα που απαιτούνται
για την επίτευξή τους
β. τον καθορισμό των δομών, τις διαδικασίες και
τους κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης
γ. τη συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών
για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν
αποκλίσεων από τους στόχους
δ. την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και την
ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της
επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.2.2. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων των
πρώτων υλών της επιχείρησης ανήκει στην
α. παραγωγική λειτουργία
β. εμπορική λειτουργία
γ. οικονομική λειτουργία
δ. λειτουργία προμηθειών.
Μονάδες 4

Α.2.3. Στις ετερόρρυθμες εταιρείες:
α. Ευθύνονται απεριόριστα όλοι οι εταίροι.
β. Ευθύνονται απεριόριστα οι ομόρρυθμοι εταίροι.
γ. Ευθύνονται
απεριόριστα
οι
ετερόρρυθμοι
εταίροι.
δ. Ευθύνεται απεριόριστα μόνο ο εταίρος που
εισέφερε το μεγαλύτερο κεφάλαιο.
Μονάδες 4

Α.2.4. Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις μπορεί να γίνει
α. από τα ανώτερα κλιμάκια προς τα κατώτερα
β. από τα κατώτερα κλιμάκια προς τα ανώτερα
γ. οριζόντια, δηλαδή μεταξύ εργαζομένων που
βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα της
επιχείρησης
δ. με όλες τις παραπάνω μορφές.
Μονάδες 4
Α.2.5. "Εργαλεία" της διοίκησης είναι
α. οι διοικητικές γνώσεις
β. οι διοικητικές ικανότητες
γ. το σύστημα αμοιβών και αξιολόγησης της
απόδοσης των εργαζομένων
δ. οι νοοτροπίες και οι αξίες των στελεχών.
Μονάδες 4

Α.3.1.
Ποια από τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ενταχθούν
στο Γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον και ποια στο Ειδικό
περιβάλλον της επιχείρησης:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Καταναλωτές και πελάτες.
Οικονομικό περιβάλλον.
Κοινωνικό περιβάλλον.
Προμηθευτές υλικών ή υπηρεσιών.
Τεχνολογικό περιβάλλον.
Πιστωτές, χρηματοδότες, μέτοχοι.
Μονάδες 6

Α.3.2.
Ποιες από τις παρακάτω επιχειρήσεις εντάσσονται στον
πρωτογενή, ποιες στο δευτερογενή και ποιες στον
τριτογενή τομέα παραγωγής:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις μεταφορών.
Επιχειρήσεις παραγωγής επίπλων.
Δασοκομικές επιχειρήσεις.
Βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου.
Τράπεζες.
Μονάδες 6

ΟΜΑΔΑ Β
Β.1.1. Να περιγράψετε τα δύο κύρια χαρακτηριστικά που
διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες
παραγωγικές μονάδες.
Μονάδες 25
Β.1.2. Να περιγράψετε τις τρεις βασικές
λειτουργίας του προγραμματισμού.
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Μονάδες 25

