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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΣ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 1 ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΡΦΕ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄
τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη ωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1.
Η απασχόληση και το εισόδημα των περισσοτέρων ανθρώπων προέρχεται
από τις επιχειρήσεις.
Μονάδες 3
Α.2.
Το αστεροσκοπείο Αθηνών είναι παραγωγική μονάδα.
Μονάδες 3
Α.3.
Η επιχείρηση αποτελεί μια κοινωνική οργάνωση, στην οποία αναπτύσσονται
κοινωνικές σχέσεις, όπως σχέσεις αλληλεγγύης κτλ.
Μονάδες 3
Α.4.
Η κουλτούρα είναι μια φιλοσοφία που είναι ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις.
Μονάδες 3
Α.5.
Η πιο βασική λειτουργία της επιχείρησης είναι η οικονομική.
Μονάδες 3
Α.6.
Τα λαογραφικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας εντάσσονται στο ειδικό
περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 3
Α.7.
Ένας λειτουργικός στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση των κερδών της.
Μονάδες 3
Α.8.
Οι έννοιες της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας είναι ταυτόσημες.
Μονάδες 3
Α.9.
Η συντήρηση των μέσων παραγωγής είναι αντικείμενο της λειτουργίας
προμηθειών.
Μονάδες 3
Α.10. Η δημιουργία νέων προϊόντων είναι αντικείμενο της λειτουργίας παραγωγής.
Μονάδες 3
Στις παρακάτω προτάσεις, Α.11. και Α.12, να γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.11. Αποτελεσματικότητα είναι:
α. ο βαθμός επίτευξης των στόχων
β. η σχέση μεταξύ θυσίας και αποτελέσματος
γ. η προτίμηση του προϊόντος έναντι άλλων ανταγωνιστικών
δ. η σχέση ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα
Μονάδες 6
Α.12. Η αγορά πρώτων υλών είναι αντικείμενο της λειτουργίας:
α. Εμπορικής
β. Προμηθειών
γ. Παραγωγής
δ. Οικονομικής
Μονάδες 6
Α.13. Ποια είναι τα στοιχεία του ειδικού περιβάλλοντος;
Μονάδες 8
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ΟΜΑΔΑ Β

Β.1. Ποιες είναι οι βασικές κοινωνικές ευθύνες της επιχείρησης;
Μονάδες 10
Β.2. Ποιοι οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης; (αναλύστε)
Μονάδες 10
Β.3. Πως η παραγωγικότητα επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα;
Μονάδες 10
Β.4. Τι περιλαμβάνει η έννοια της επιχειρηματικότητας;
Μονάδες 10
Β.5. Περιγράψτε την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης;
Μονάδες 10

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ
Σα θέματα επιμελήθηκε ο οικονομολόγος ωτήρης Κρόκος
Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.
E-mail: sotirkr@yahoo.com

