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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.5, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1.1  Η επιχείρηση είναι αναγκασµένη να οργανώνει όσο γίνεται πιο αποδοτικά τα στοιχεία που θα της 
εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 

 

Α.1.2  Μία από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας είναι η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, ώστε 
να µην τίθεται σε κίνδυνο ο προγραµµατισµός της παραγωγής.    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 

 

Α.1.3  H έννοια της παραγωγικότητας είναι ευρύτερη από την έννοια της αποτελεσµατικότητας.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 
 

Α.1.4  Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί στοιχείο των εισροών της επιχείρησης.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 
 

Α.1.5  Η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων µιας επιχείρησης ανήκει στο πολιτικό περιβάλλον της.   
  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3) 

 

Α.2 Στις προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.3, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2.1 Το κοινό χαρακτηριστικό ενός ιδιωτικού και ενός δηµόσιου νοσοκοµείου είναι ότι και τα δύο: 
α) αποτελούν επιχειρήσεις.  
β) συνδέονται µε το στοιχείο του κινδύνου.  
γ) αποτελούν παραγωγικές µονάδες.  
δ) εξαρτώνται από το µηχανισµό της αγοράς.            (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.2.2 Η αποδοτικότητα µετράται µε δείκτες, οι οποίοι έχουν ως αριθµητή : 
α) το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροή) και ως παρονοµαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την 
πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές).  
β) τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και ως 
παρονοµαστή το πραγµατοποιηθέν αποτέλεσµα (εκροές).  
γ) τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγµατοποίηση του αποτελέσµατος (εισροές) και ως 
παρονοµαστή το χρησιµοποιηθέντα αριθµό εργαζοµένων.  
δ) τα χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια και ως παρονοµαστή τα κέρδη της επιχείρηση.       (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

Α.2.3 Η δηµιουργία εµποδίων εισόδου ανταγωνιστών αποτελεί λειτουργικό στόχο της επιχείρησης, ο οποίος 
αναφέρεται : 
α) στα συνολικά µεγέθη της επιχείρησης.  
β) στην αγορά.  
γ) στην παραγωγή.  
δ) στους ανθρώπους.               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5) 

 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
 

Β.1  Ποια ήταν η άποψη των R. Cyert και S. March για τους στόχους των ατόµων και τι συνεπάγεται αυτό για τους 
γενικούς στόχους της επιχείρησης; Πώς διαµορφώνεται η ιεραρχία στόχων για κάθε επιχείρηση; Ποια είναι τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν;        (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 18) 
 

Β.2  Να αναφέρετε πέντε οµάδες συµφερόντων που επιδρούν στη λειτουργία της επιχείρησης και τι επιδιώκει η 
καθεµιά.          (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 
 

Β.3  Να αναπτύξετε τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 14) 
 

Β.4  Να αναφερθείτε αναλυτικά στην κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 18) 
 

Β.5  Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης; Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα µε την 
ανταγωνιστικότητά της; (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 
 
 


