
 

 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ   «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ 
 

1. Να διαπιστώσετε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες και να κυκλώσετε     
το Σ αν είναι σωστή ή το Λ αν είναι λανθασµένη: 
α) Στην ετερόρρυθµη εταιρεία όλοι οι εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της 
εταιρείας.            Σ        Λ    

β) Μια ατοµική επιχείρηση δε µπορεί να είναι δηµόσια.     Σ       Λ    
 

γ) Στην ανώνυµη εταιρεία το συνολικό κεφάλαιο µοιράζεται σε ίσα µερίδια που ονοµάζονται 
µετοχές.            Σ       Λ    

δ) Το κέρδος είναι η αµοιβή για τον επιχειρηµατικό κίνδυνο.     Σ       Λ    
 

2. Να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης.  
                          

3. Σε ποιους τοµείς παραγωγής ταξινοµούνται οι επιχειρήσεις και τι περιλαµβάνει ο καθένας;    
 

4. Ποια είναι η τριπλή λειτουργία των επιχειρήσεων;  
 

5. Τι είναι το οργανόγραµµα;     
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

2. Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ανήκει σε εταίρους καθένας από τους οποίους ευθύνεται 
µόνο για το µερίδιο που έχει εισφέρει στην εταιρεία. Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας 
αποτελείται από ίσα εταιρικά µερίδια, τα οποία µοιράζονται στους εταίρους κατ’ αναλογία προς τη 
συνεισφορά καθενός. Τα εταιρικά µερίδια των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης δε µετατρέπονται 
σε µετοχές, αλλά µπορούν να µεταβιβαστούν (να πουληθούν, να κληροδοτηθούν ή να δωριστούν) 
από τον έναν εταίρο προς άλλους εταίρους ή τρίτους. Για τη µεταβίβαση του µεριδίου ή µεριδίων 
συνήθως χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη των λοιπών εταίρων. 
3. Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε τοµείς και κλάδους παραγωγής ανάλογα µε το προϊόν που 
παράγουν. Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε τρεις ευρείς τοµείς παραγωγής: στον πρωτογενή, στο 
δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα. Κάθε τοµέας περιλαµβάνει κλάδους παραγωγής, στους 
οποίους κατατάσσονται οι επιχειρήσεις σε σχέση µε το κύριο προϊόν που παράγουν. 
Στον πρωτογενή τοµέα ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η παραγωγή εξαρτάται από τη 
φύση. Τέτοιες είναι η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, η αλιεία, η κτηνοτροφία, η εκµετάλλευση 
του δάσους κ.τ.λ. Ο δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο 
παραγωγής την επεξεργασία προϊόντων ή τις κατασκευές. Τέτοιες είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και οι επιχειρήσεις 
κατασκευών (οικιών, δρόµων κ.τ.λ.). Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις και τις 
δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχουν κάποιο είδος υπηρεσιών. Τέτοιες είναι, τα νοσοκοµεία, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης, οι επιχειρήσεις αναψυχής, 
αθλητισµού, και τουρισµού. Στον τριτογενή τοµέα ανήκουν το εµπόριο και οι τράπεζες. 
4. Πρώτον, η απόκτηση, µέσω µιας σειράς ανταλλαγών των υλικών εµπορευµάτων και της 
ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται στην παραγωγή. 



 

 

∆εύτερον, ο αποτελεσµατικός συνδυασµός της εργασίας µε τα µέσα παραγωγής για το 
µετασχηµατισµό των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα που πρόκειται να πουληθούν στην αγορά 
και, 
Τρίτον, ο σχεδιασµός, συντονισµός και έλεγχος των επιµέρους δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει 
να εκτελέσει κάθε εργαζόµενος. 
5. Ο τρόπος που κατανέµεται το προσωπικό µιας επιχείρησης σε διάφορα καθήκοντα εκφράζεται 
στην οργάνωση της επιχείρησης και στο οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα είναι ένα σχέδιο 
κατανοµής του προσωπικού στα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται η επιχείρηση. 

 
 
 


