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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, 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 Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών και αυτή καθορίζει την καλή
πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.2 Οι ενέργειες που αφορούν το σχεδιασμό ενός νέου τύπου φρένων αυτοκινήτου
είναι ενέργειες της εμπορικής λειτουργίας.
Μονάδες 4
Α.3. Οι οικονομικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος και η
επίδρασή τους έχει καθοριστική σημασία για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την
αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας.
Μονάδες 4
Α.4. Οι κρατικοί φορείς είναι στοιχείο του εξωτερικού-οικονομικού περιβάλλοντος μιας
επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.5. Η ύπαρξη συμμετοχικών διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση δεν επηρεάζει την
παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Μονάδες 4
Α.6. Οι δείκτες της παραγωγικότητα της εργασίας και της γης δεν αποτελούν δείκτες
αποδοτικότητας.
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 στο σωστό
συμπλήρωμά της.
Α.7 Μια επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση γιατί:
α. Εισάγει και εφαρμόζει καινοτομίες
β. Διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της έναντι μιας αξίας ανταλλαγής.
γ. Λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων
δ. όλα τα παραπάνω
Μονάδες 5
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Α.8 Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε
άλλων υλικών στοιχείων είναι ενέργεια:
α. της λειτουργίας προμηθειών
β. της παραγωγικής λειτουργίας
γ. της οικονομικής λειτουργίας
δ. της εμπορικής λειτουργίας
Μονάδες 5
Α.9

Ποιος από τους παρακάτω λειτουργικούς στόχους αναφέρεται στα συνολικά

μεγέθη:
α. τα κόστη
β. η απασχόληση
γ. ο κύκλος εργασιών
δ. τα νέα διοικητικά συστήματα
Μονάδες 6
Α.10. Να περιγράψετε τους θεσμικούς στόχους και να δώσετε ορισμένα παραδείγματα.
Μονάδες 10
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1 Από τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος να περιγράψετε το κοινωνικό, το
τεχνολογικό και το οικολογικό.
Μονάδες 15
Β.2. Να περιγράψετε τη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων.
Μονάδες 10
Β.3. Να περιγράψετε την επιχείρηση σαν θεσμό.
Μονάδες 15
Β.4 πως επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας;
Μονάδες 10
Τα θέματα επιμελήθηκε:
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