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ΟΜΑ∆Α Α΄ 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.5, να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και 
δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 
Α.1. Οι επιβάτες ενός επιβατικού πλοίου δεν αποτελούν 

οργάνωση . 
Μονάδες 4 

 
Α.2. Στο νέο οικονοµικό περιβάλλον, ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των επιχειρήσεων θα αφορά περισσότερο στην 
ποιότητα, στις καινοτοµίες, στην εξυπηρέτηση των 
πελατών και λιγότερο στο κόστος των προϊόντων ή 
υπηρεσιών . 

Μονάδες 4 
 

Α.3. Η εναλλαγή των θέσεων και ο εµπλουτισµός της 
εργασίας αποτελούν πρωταρχικό χαρακτηριστικό της 
εξειδίκευσης . 

Μονάδες 4 
 

Α.4. Σύµφωνα µε το εξουσιοδοτικό πρότυπο ηγεσίας, ο 
ηγέτης δίνει το δικαίωµα στους συνεργάτες του να 
αποφασίζουν σε πολλά θέµατα και ο ρόλος του είναι 
περιορισµένος .  

Μονάδες 4 
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Α.5. Από οργανωτική σκοπιά, εξουσία είναι η υποχρέωση 

του κατόχου µιας θέσης εργασίας να εκτελέσει ένα 
έργο . 

Μονάδες 4 
 

Στις προτάσεις  Α .6. και  Α .7, να γράψετε  στο τετράδιό  σας  
τον αριθµό της  πρότασης  και  δίπλα του το γράµµα που 
αντιστοιχεί  στη σωστή  απάντηση .  
 

Α .6. Η αµοιβή των  κεφαλαίων  των µετόχων  µιας 
τραπεζικής  επιχείρησης  αποτελεί :   
α. την αποστολή  της 
β. τον προορισµό της 
γ. έναν  ενδιάµεσο στόχο της 
δ . έναν  επιµέρους στόχο της .  

Μονάδες 5 
 

Α .7. Το κοινό χαρακτηριστικό  ενός  ιδιωτικού και ενός  
δηµόσιου λυκείου είναι  ότι και τα δύο :  

 α. αποτελούν  επιχειρήσεις 
 β. αντιµετωπίζουν  το στοιχείο του κινδύνου  
 γ. αποτελούν  παραγωγικές  µονάδες 
 δ . εξαρτώνται  από το µηχανισµό της αγοράς .  
  

Μονάδες 5 
 

Α .8. Να γράψετε  στο τετράδιό σας ποια από τα παρακάτω  
στοιχεία αποδίδονται  σε  µεγάλο  εύρος διοίκησης ή 
ελέγχου και ποια σε µικρό εύρος διοίκησης ή ελέγχου 
µιας επιχείρησης :  

 α. λίγα ιεραρχικά επίπεδα 
 β. αλλοίωση  µηνυµάτων 
 γ. στενός  έλεγχος  των υφισταµένων  από τους 

προϊσταµένους 
 δ . µικρός αριθµός προϊσταµένων  
 ε. περισσότερες  ευκαιρίες  προαγωγών .  
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Μονάδες 5 
Α.9. Να εξηγήσετε την έννοια των εκροών ενός συστήµατος . 

Μονάδες 7 
 
Α .10. Να αναφέρετε  τέσσερα από τα βασικά στοιχεία που 

συνθέτουν  την ηγετική συµπεριφορά ενός  ατόµου .  
Μονάδες 8 

 
 

ΟΜΑ∆Α Β΄ 
 

Β.1. Να δώσετε ένα παράδειγµα "µικτής τµηµατοποίησης" 
συνδυάζοντας τρία κριτήρια τµηµατοποίησης . 

Μονάδες 12 
 

Β.2. Να εξηγήσετε γιατί το "κόστος συναλλαγών" αποτελεί, 
σε αρκετές περιπτώσεις, βασικό λόγο για τη 
δηµιουργία οργανώσεων . 

Μονάδες 9 
 

 Να δώσετε ένα σχετικό παράδειγµα. 
Μονάδες 9 

  
Β.3. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η 

επιχείρηση αποτελεί ένα θεµελιώδη θεσµό . 
Μονάδες 20 


