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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2013 
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Ηγέτης µπορεί να είναι οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ιεραρχικής πυραµίδας, στο 
οποίο ανήκει. 

2. Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούµε το βαθµό επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων. 
3. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνει και την εκπαίδευση 

στελεχών, µε προσανατολισµό το σεβασµό στο περιβάλλον. 
4. Στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα απαιτούνται περισσότερο οι ειδικές γνώσεις, ενώ στα ανώτερα 

επίπεδα περισσότερο γενικές γνώσεις. 
5. Οι στόχοι της τιµολόγησης δε συνδέονται µε τους αντίστοιχους στόχους των άλλων τριών 

µεταβλητών του µίγµατος marketing. 
6. Οι υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνονται στον τριτογενή τοµέα παραγωγής.  
7. Η Ετερόρρυθµη Εταιρεία απαρτίζεται από δύο ή περισσότερους εταίρους, για τους οποίους ισχύει 

ίδιος βαθµός ευθύνης.  
8. Το marketing επιδρά στην καθηµερινή ζωή και επηρεάζει τη συµπεριφορά όλων των ανθρώπων.  
9. Ανταγωνιστικότητα σηµαίνει να προτιµούν οι πελάτες τα δικά µας προϊόντα και όχι των 

ανταγωνιστών.  
10. Εθνικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές χώρες. 
11. Η κοινωνικοποίηση διαφέρει από την κρατικοποίηση ως προς το σκοπό εξαγοράς.  
12. Η διοίκηση είναι αναγκαία σε κάθε µορφή οργανωµένης συνεργασίας καθώς και σε όλα τα επίπεδα 

σε έναν οργανισµό ή σε µια επιχείρηση.  
13. Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες ανάλογα 

µε τα πραγµατοποιούµενα έσοδα και την επιχειρηµατική δραστηριότητά τους.  
14. Ο έλεγχος της παραγωγής διασφαλίζει την ικανοποιητική λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας, 

σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που έχει γίνει.  
15. Οι ξενοδοχειακές µονάδες ανήκουν στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 
16. Η συντήρηση των µηχανηµάτων είναι µία από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνεται στην 

οικονοµική λειτουργία της επιχείρησης. 
17. Την επιχείρηση δεν τη συµφέρει να υπάρχουν «αχρησιµοποίητα» κεφάλαια στο ταµείο της. 
18. Σύµφωνα µε το µοντέλο λήψης απόφασης Vroom-Yetton -Jago οι µέθοδοι λήψης απόφασης 

διακρίνονται σε αυταρχικού, συµβουλευτικού και οµαδικού τύπου. 
19. Η µάθηση, όσον αφορά έναν Οργανισµό που Μαθαίνει, πραγµατοποιείται µόνο στην περίπτωση που 

µια νέα γνώση µεταφράζεται σε διαφορετική συµπεριφορά, η οποία µπορεί να επαναλαµβάνεται. 
20. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις ανήκουν στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.).  
21. Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε σκοπό το κέρδος. 
22. Η πώληση εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ πωλητή και 

καταναλωτή. 
23. Στην ταµειακή λειτουργία της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία 

στη διαχείριση των µετρητών, απαιτούνται αυστηρές διαδικασίες και συστηµατικός έλεγχος των 
πράξεων που πραγµατοποιούνται. 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) 
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Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

24. Το κοινωνικό περιβάλλον δεν περιλαµβάνει:  
 α. Τις κοινωνικές αλλαγές  
β. Τα δηµογραφικά στοιχεία µιας κοινωνίας  
γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία  
δ. Την κοινωνική οργάνωση µιας χώρας  
 

25. Στις τεχνικές ικανότητες ενός στελέχους αναφέρονται:  
α. Η ικανότητά του να επικοινωνεί και να ενθαρρύνει τους υφισταµένους του.  
β. Να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά εργαλεία, τεχνικές και διαδικασίες.  
γ. Να µπορεί να συγκρίνει και να αξιολογεί φαινόµενα, καταστάσεις και αντικείµενα  
 

26. Η θέση ότι η γραφειοκρατία είναι το πλέον λογικό µέσο άσκησης ελέγχου επάνω στους ανθρώπους 
διατυπώθηκε από τον:  
α. Henri Fayol  
β. Fraderick Taylor  
γ. Max Weber  
δ. Henry Gantt. 
 

27. Η ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων σε θέµατα, που αφορούν στις συνθήκες και στις µεθόδους 
εργασίας µέσα στις επιχειρήσεις υποστηρίχθηκε από: 
α. Τον Frederick Taylor 
β. Τους Elton Mayo και F. Roethlisberger 
γ. Τον Henry Gantt 
δ. Τον Henri Fayol 
 

28. Ο έλεγχος των αποθεµάτων πραγµατοποιείται για να διαπιστωθεί: 
α. Αν υπάρχει στις αποθήκες της επιχείρησης η κατάλληλη ποσότητα πρώτων και βοηθητικών υλών. 
β. Αν το προϊόν παράγεται σύµφωνα µε ένα πρότυπο κόστους. 
γ. Αν το προϊόν παράγεται µέσα στο χρόνο που έχει σχεδιαστεί. 
δ. Αν το προϊόν παρουσιάζει αποκλίσεις από τα πρότυπα που έχουν τεθεί στο σχεδιασµό της 
παραγωγής. 

 
 

 
 

Να αντιστοιχίσετε σωστά τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης στήλης. 
 
 
 

29. 

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 αγαθού  γ. άµεσης και έµµεσης  κατανάλωσης  

4. αριθµός χρήσεων αγαθού  δ. καταναλωτικά και βιοµηχανικά αγαθά  

5. τρόπος κατανάλωσης  ε. υλικά και άυλα αγαθά ήυπηρεσίες  
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30. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Αποτελεσµατικότητα  α.            
 κεφάλαιαηθένταΧρησιµοποι

ζηµίες ή  κέρδηΚαθαρά
 

2. Αποδοτικότητα  β.         
εργατοωρών ή εργατών Αριθµός

Υπηρεσίες ή  προϊόνταΤελικά
 

3. Οικονοµική αποδοτικότητα  γ.                      
Κέρδη

 προϊόνταΤελικά
 

4. Παραγωγικότητα  δ.            Βαθµός επίτευξης των στόχων  

5. Παραγωγικότητα της εργασίας  ε.       
(εισροές)  κόστοςιηθένΠραγµατοπο

(εκροές) ταΑποτελέσµα
 

 στ.  
ήθηκανχρησιµοποι  πουµέσα Παραγωγικά

Υπηρεσίες ή  προϊόνταΤελικά
 

 
 
 
31. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Οικονοµικό περιβάλλον  α. Πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια  

2. Τεχνολογικό περιβάλλον β. Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 

3. Πολιτικό περιβάλλον 
γ. Λαογραφικά και παραδοσιακά 
στοιχεία του λαού  

4. Νοµικό περιβάλλον δ. Αυτοµατοποίηση παραγωγής  

5. Πολιτισµικό περιβάλλον ε. ∆ια βίου εκπαίδευση  

 στ. ∆είκτης πληθωρισµού 
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