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ΟΜΑ∆Α Α

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 µέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1
Για την ίδρυση των Κεφαλαιουχικών Εταιριών δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο
κεφάλαιο.
(Μονάδες 4)
Α.2
Ο τυπικός προϊστάµενος καθοδηγεί µε αυστηρούς κανόνες.

(Μονάδες 4)

Α.3
Ως ∆ιοίκηση ορίζεται η διαδικασία του προγραµµατισµού, της οργάνωσης, της
διεύθυνσης και του ελέγχου, που ασκούνται σε µια επιχείρηση ή σε έναν οργανισµό,
προκειµένου να επιτευχθούν αποτελεσµατικά οι στόχοι.
(Μονάδες 4)
Α.4
Το τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι η ωριµότητα-κορεσµός.
(Μονάδες 4)

ÈÅ

Α.5
Κάθε παραγωγική µονάδα είναι και επιχείρηση.

(Μονάδες 4)

Α.6
Οι καλές συνθήκες εργασίας θεωρείται κίνητρο για την ικανοποίηση των
φυσιολογικών αναγκών του Α.Maslow.
(Μονάδες 4)
Στις παρακάτω προτάσεις από Α.7 µέχρι και Α.9, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α.7
Ο Ο.Τ.Ε. είναι περίπτωση µεικτής επιχείρησης που δηµιουργήθηκε µε:
α) µερική ιδιωτικοποίηση.
β) µερική κρατικοποίηση.
γ) κοινωνικοποίηση.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.

(Μονάδες 6)
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Α.8
Η διαχείριση κρίσεων στην οµάδα (συγκρούσεις, διαφωνίες), η ηγεσία και η
παρακίνηση, ανήκουν:
α) στις διανοητικές ικανότητες ενός διοικητικού στελέχους.
β) στις ανθρώπινες ικανότητες ενός διοικητικού στελέχους.
γ) στις τεχνικές ικανότητες ενός διοικητικού στελέχους.
δ) στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας ενός διοικητικού στελέχους.
(Μονάδες 6)
Α.9
Ο γραφειοκρατικός τύπος ηγέτη:
α) δεν εµπιστεύεται τους υφισταµένους του και ελέγχει τα πάντα.
β) µεταβιβάζει αρκετή εξουσία στους υφισταµένους του και ξεχνά τις δικές του
υποχρεώσεις.
γ) συνεργάζεται µε τους υφισταµένους του και ζητά τη γνώµη τους για θέµατα
εργασίας.
δ) τίποτα από τα παραπάνω.
(Μονάδες 6)
Α.10
Να περιγράψετε ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στον πρωτογενή και ποιες στο
δευτερογενή τοµέα παραγωγής.
(Μονάδες 8)

ΟΜΑ∆Α Β

ÈÅ

Β.1
Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση ασχολείται µε την παρακολούθηση των
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης. Για ποιους λόγους είναι χρήσιµα τα
στοιχεία αυτά;
(Μονάδες 9)
Β.2
Τι γνωρίζετε για τον Henri Fayol (Ενρί Φεϊόλ) και τις απόψεις του για την Οργάνωση
και ∆ιοίκηση (Management);
(Μονάδες 10)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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B.3
α) Τι γνωρίζετε για την Οµόρρυθµη Εταιρία;

(Μονάδες 8)
β) Τι γνωρίζετε για την Ετερόρρυθµη Εταιρία και ποιο το βασικό σηµείο που τη
διαφοροποιεί από την Οµόρρυθµη Εταιρία;
(Μονάδες 8)
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Β.4
Να περιγράψετε τα πέντε βασικά σηµεία µέσα στα οποία µπορεί να εµφανιστεί µια
ηγετική συµπεριφορά ενός διοικητικού στελέχους σύµφωνα µε το διευθυντικό πλέγµα
ή διοικητική σχάρα των R.R.Blake (Μπλέϊκ) και J.S.Mouton (Μουτόν).
(Μονάδες 15)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

3

