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ΟΜΑΔΑ A 
 
Στις παρακάτω προτάσεις, από A.1 μέχρι και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
A.1 Οι σχέσεις της επιχείρησης με τους δανειστές τις ορίζονται από το πολιτικό 
περιβάλλον. 
 
Α.2 Στην ταμειακή λειτουργία η διαχείριση των μετρητών δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
αυστηρή διαδικασία και έλεγχο  
 
Α.3 Η παραγωγική διαδικασία διακόπτεται εκτάκτως για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αν διαπιστωθούν βλάβες μηχανημάτων. (Μονάδες 3) 
 
Α.4 Η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων πόρων είναι πολύ σημαντική και 
κρίσιμη για την επιτυχία των σκοπών της επιχείρησης. 
 
Α.5 Την επιχείρηση την συμφέρει να έχει αχρησιμοποίητα κεφάλαια στο ταμείο της. 
 
Α.6 Η μετατροπή των καταθέσεων σε δάνεια είναι ένα σύστημα παραγωγής και 
υπάγεται στη Διοίκηση Παραγωγής 
 
Α.7 Αν η κακή ποιότητα των προϊόντων δεν διορθωθεί εγκαίρως, το σύμπτωμα θα 
γίνει πρόβλημα.  
 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
Για κάθε μια από  τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και δίπλα το γράμμα που επιλέγετε ως σωστό. 
 
Β.1 Στη περίπτωση που τα αποτελέσματα μιας απόφασης είναι πιθανά τότε λέμε ότι 
λαμβάνουμε απόφαση: (Μονάδες 6) 
 
 α. υπό καθεστώς βεβαιότητας 
 β. υπό καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας 
 γ. υπό συνθήκες κινδύνου 
 δ. κανένα από τα παραπάνω 
 
Β.2    Ο οργανισμός που μαθαίνει είναι η οργάνωση εκείνη που: 
α.   συνεχώς επεκτείνει την δυναμικότητα της και δημιουργεί το μέλλον της 
β.   περιλαμβάνει διαδικασίες που αφορούν την προσέλκυση του προσωπικού στην 
επιχείρηση  
γ.   συντελεί στη μείωση του κόστους του παραγόμενου προϊόντος και το καθίστα 
περισσότερο ανταγωνιστικό στην αγορά 
δ.  συντελεί στη συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 



των εγκαταστάσεων παραγωγής. 
 
Β.3   H επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην 
α.    οικονομική λειτουργία.  
β.    λειτουργία προμηθειών.  
γ.    παραγωγική λειτουργία.  
δ.   εμπορική λειτουργία. 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
 
Γ.1 Ποιοι οι σκοποί της διοίκησης παραγωγής και τι αφορά η δραστηριότητα της 
πάνω στην τοποθεσία του εργοστασίου και τη διάταξη των χώρων.  
 
Γ.2 Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η απόφαση λαμβάνεται 
ομαδικά; (Να τα αναλύσετε)  
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ 
 
Δ.1 Τι γνωρίζετε για το νέο ρόλο της ηγεσίας σύμφωνα με τον οργανισμό που 
μαθαίνει; 
 
Δ.2 Ποια είναι η έννοια του Οργανισμού που Μαθαίνει και ποιος ο ρόλος του ηγέτη 
με βάση τον Οργανισμό αυτό.  
 
 


