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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 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. Για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται μια ιεράρχηση στόχων, ανάλογα με το
συσχετισμό δύναμης των ομάδων που ασκούν επίδραση σε αυτήν.
Α.2. Για την κοινότητα κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητας είναι η ικανοποίηση
κοινωνικών-ψυχολογικών αναγκών.
Α.3. Η ανάπτυξη, η ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εξέλιξη των κοινωνιών
συνδέεται άμεσα με την επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση.
Α.4. Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων είναι ενέργεια της λειτουργίας των
προμηθειών.
Α.5. Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή
καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.
Α.6. Με την παραγωγή και διανομή των αγαθών η επιχείρηση ικανοποιεί τους στόχους
των μελών της, που είναι όμως και οικονομικοί στόχοι.
Μονάδες 24
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 στη σωστή απάντηση.
Α.7. «Η επιχείρηση αποτελεί την οργάνωση που παράγει πλούτο, με την έννοια των
αγαθών με τα οποία ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες». Η πρόταση αυτή
αναφέρεται:
α. Στην επιχείρηση ως θεσμό
β. Στην επιχείρηση ως σύστημα
γ. Στην επιχείρηση ως παραγωγική-οικονομική μονάδα
δ. Στην επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση
Μονάδες 6
Α.8. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας χώρας ανήκουν:
α. Στο νομικό περιβάλλον
β. Στο κοινωνικό περιβάλλον
γ. Στο πολιτικό περιβάλλον
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δ. Στο πολιτισμικό περιβάλλον
Μονάδες 6
Α.9 Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών αφορά:
α. Την εμπορική λειτουργία
β. Την παραγωγική λειτουργία
γ. Την λειτουργία της πληροφόρησης
δ. Την λειτουργία των προμηθειών
Μονάδες 6
Α.10. Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα,
παραγωγικότητα, οικονομική αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ Β΄

Β.1. Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα
τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Σε τι αναφέρονται οι στόχοι αυτοί;
Μονάδες 15
Β.2. Να περιγράψετε την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης.
Μονάδες 15
Β.3. Να περιγράψετε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.
Μονάδες 20
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Στρατάκης Νικόλαος - οικονομολόγος
mail: nstratakis@gmail.com
Πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης /
τμήμα Οικονομικών Επιστημών

