
PANAGIOTIS FOUTSITZIS

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρθςεων και Υπηρεςιών

Μάιημα Τεχνολογικθσ Κατεφιυνςησ

Καιηγητθσ Παναγιώτησ Φουτςιτζθσ
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Λειτουργίεσ τησ Επιχείρηςησ

1 Η Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ ε 

επηρείξεζε λα δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ αγνξά, ψζηε λα αγνξάδνληαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο πειάηεο.

2 Η  αληηκεηψπηζε ησλ λνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ αλήθνπλ  ζην πεξηερφκελν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο

3 Η ιεηηνπξγία Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο έρεη αληηθείκελν ηελ αλεχξεζε λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο, θαη 

βειηίσζεο ησλ ππαξρφλησλ, 

4 Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο κηαο επηρείξεζεο (δηαρεηξηζηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θηι.) δίλνπλ πεξηερφκελν ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία. 

5 Η ιεηηνπξγία ησλ πξνκεζεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ εμαζθαιίδεη βαζηθνχο πφξνπο νη νπνίνη είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ.

6 Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο κηαο επηρείξεζεο (δηαρεηξηζηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θηι.) δίλνπλ πεξηερφκελν ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. 

7 Η εμάξηεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κηθξή θαη απφ απηφ θαζνξίδεηαη ε θαιή πνξεία 

θαη ηειηθά ε χπαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

8 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ηεο Πιεξνθφξεζεο αλήθνπλ νη ελέξγεηεο θηιαλζξσπίαο, νη ρνξεγίεο 

πνιηηηζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

9 Κάζε κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη πεξηερφκελν θαη φιεο καδί ζε 

ζπλδπαζκφ πινπνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. 

10 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  Λεηηνπξγίαο Δεκνζίσλ Σρέζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ.

11 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε πψιεζε θαη ε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ.

12 Υςειέο πσιήζεηο ζε κηα επηρείξεζε ζεκαίλνπλ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη νη άιιεο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δει. ε παξαγσγηθή θαη ε 

νηθνλνκηθε. 

13 Μηα κηθξή βηνκεραληθή ή κηα εκπνξηθή επηρείξεζε πξέπεη λα  λα αλαπηχμνπλ ηε ιεηηνπξγία έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο. 

14 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αλαςπθηηθψλ είλαη επίζεο ελέξγεηεο ηεο 

εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο.

15 Η αμηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο  κε ηηο πιένλ απνδνηηθέο επηινγέο αλήθεη ζην πεξηερφκελν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο.

16 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ.

17 Η ιεηηνπξγία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο επηηειείηαη κε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θάζε 

θαηλνηνκίαο πνπ βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο θαη λα αλαδείμνπλ λέεο. 

18 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ, 

ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη γεληθά ν ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο .

19 Οη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη φιεο θαη ζην ίδην επίπεδν ζε θάζε επηρείξεζε.

20 Η νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ εμαζθαιίδεη βαζηθνχο πφξνπο νη νπνίνη είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ.

21 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη θαη ε έξεπλα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ.

22 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε πψιεζε θαη ε δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ.

23 Η ιεηηνπξγία πιεξνθφξεζεο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

24 Σηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη ζπλερείο αιιαγέο, ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε πινπνίεζε απηψλ, ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο απαηηνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο. 

25 Όιεο  νη δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζπλαιιαγψλ ηεο, αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο
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26 Η αμηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο  κε ηηο πιένλ απνδνηηθέο επηινγέο αλήθεη ζην πεξηερφκελν 

ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ.

27 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο αλήθνπλ: ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθδειψζεσλ θαη άιισλ 

δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη επαθψλ ηεο επηρείξεζεο.

28 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ είλαη θαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ, πξψησλ πιψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πιηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αλαιψζηκσλ) – 

29 Η Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε θεθαιαίνπ. 

30 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο Πιεξνθφξεζεο είλαη θαη ε έξεπλα ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ.

31 Όιεο νη  ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ηνλ θνηλφ ζθνπφ θαη πεξηερφκελν.

32 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ αλήθνπλ αλάπηπμε  ζρέζεσλ κε ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, 

33 Η Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία είλαη ε δχλακε πνπ ζπλδπάδεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, ζχκθσλα κε ηε 

"βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή", κε θαηεχζπλζε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο θαη κε θπξίαξρν ην 

ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.

34 Η επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο πξέπεη λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ θαη 

ζπλαιιαγψλ.

35 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ ηχπνπ θξέλσλ απηνθηλήηνπ είλαη ελέξγεηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο. 

36 Η Εκπνξηθή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε θεθαιαίνπ. 

37 Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ έρνπλ σο ζπλέπεηα νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 

38 Η ηερλνινγία πνπ εμειίζζεηαη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα, αιιά θαη ην ζχγρξνλν Marketing κε ηηο θαηλνηφκεο 

ππνδείμεηο ηνπ αλαηξέπνπλ θαζεκεξηλά ηα δεδνκέλα ηφζν ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη 

ζηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. 

39 Υπάξρνπλ αξθεηέο "δεπηεξεχνπζεο" επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο "Πξνκήζεηεο" "Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε", νη "Δεκφζηεο Σρέζεηο" θηι.,νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο θχξηεο θαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

40 Αθφκε θαη ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ε ιεηηνπξγία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο αλαπηχζζεηαη ζε απιέο 

κνξθέο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ δεκνηηθνχο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο απφ εξεπλεηηθά θέληξα, 

νξγαληζκνχο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ην θξάηνο

41 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ  αλήθνπλ νη ελέξγεηεο θηιαλζξσπίαο, νη ρνξεγίεο 

πνιηηηζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

42 Αθεηεξία θαη επίθεληξν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη ην πξντφλ, δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο 

ιεηηνπξγίαο

43 Η ιεηηνπξγία Έξεπλαο & Αλάπηπμεο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή, αθνχ ε αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ λέα 

πξντφληα θαη κεζφδνπο παξαγσγήο ή βειηηψζεηο φζσλ ππάξρνπλ.

44 Οη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε Παξαγσγηθή, ε Εκπνξηθή θαη ε Οηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία. 

45 Κάζε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κνλάδα λα νξγαλψλεη φζν γίλεηαη πην απνδνηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηεο 

εμαζθαιίζνπλ αληαγσληζηηθφηεηα θαη βησζηκφηεηα. 

46 Η δηνηθεηηθή Λεηηνπξγία είλαη ε δχλακε πνπ ζπλδπάδεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, ζχκθσλα κε ηε 

"βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή", κε θαηεχζπλζε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο θαη κε θπξίαξρν ην 

ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα (ζει. 40).

47 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ είλαη θαη ε  έξεπλα ησλ ηηκψλ, ε αγνξά θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ απαξαίηεησλ

48 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο είλαη θαη ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ.

49 Ο αξκνληθφο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θάησ απφ ην ζπλδεηηθφ θαη 

θαζνδεγεηηθφ ηζηφ ηεο "αφξαηεο" νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο. 

50 Όιεο  νη δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε θαη ηελ 

θαηαγξαθή ζπλαιιαγψλ ηεο, αλήθνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο

51 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ αλήθεη  ε πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο.

52 Η  εμαθξίβσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο αλήθεη ζην πεξηερφκελν ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο

53 Η εκπνξηθή ιεηηνπξγία εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηηο ζχγρξνλεο έλλνηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ.

54 Η Οηθνλνκηθή Λεηηνπξγία  είλαη ε πην βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

55 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ ηχπνπ θξέλσλ απηνθηλήηνπ είλαη ελέξγεηεο ηεο 

εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο.
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56 Εκπνξηθή Λεηηνπξγία έρεη αληηθείκελν ηελ αλεχξεζε λέσλ ηξφπσλ παξαγσγήο, θαη βειηίσζεο ησλ 

ππαξρφλησλ, 

57 Η  εμαθξίβσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο αλήθεη ζην πεξηερφκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο

58 Η απφθηεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαλνκή θαη πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ελέγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πιεξνθφξεζεο.

59 Οη πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε Παξαγσγηθή, ε Εκπνξηθή, ε Οηθνλνκηθή  θαη ε 

ιεηηνπξγία Πξνκεζεηψλ. 

60 Η απφθηεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαλνκή θαη πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

ελέγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ

61 Η νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηηο ζχγρξνλεο έλλνηεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ πσιήζεσλ.

62 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο  είλαη θαη ε  έξεπλα ησλ ηηκψλ, ε αγνξά θαη ε 

απνζήθεπζε ησλ απαξαίηεησλ

63 Η Παξαγσγηθή Λεηηνπξγία  είλαη ε πην βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.

64 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο αλήθεη  ε πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο.

65 Υςειέο πσιήζεηο ζε κηα επηρείξεζε ζεκαίλνπλ αλάπηπμε ηεο Οηθνλνκηθήο  ιεηηνπξγίαο, πνπ είλαη 

πξνυπφζεζε γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη νη άιιεο δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο δει. ε παξαγσγηθή θαη ε 

εκπνξηθή. 

66 Σηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο  ιεηηνπξγίαο  αλήθνπλ αλάπηπμε  ζρέζεσλ κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, 

67 Μηα κηθξή βηνκεραληθή ή κηα εκπνξηθή επηρείξεζε κπνξεί λα κε ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηε ιεηηνπξγία 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

68 Η  εμεχξεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλήθεη ζην 

πεξηερφκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο.

69 Η δξάζε ηνπ αλζξψπνπ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

αμηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ.

70 Μηα ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κνλάδα, γηα λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηεο, δελ αξθεί κφλν λα 

παξάγεη, λα πνπιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο. 

71 Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ αλαςπθηηθψλ είλαη επίζεο ελέξγεηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο.

72 Αθεηεξία θαη επίθεληξν φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ είλαη νη πσιήζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηεο 

επηρείξεζεο.

73 Ο αξκνληθφο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθφο θάησ απφ ην ζπλδεηηθφ θαη 

θαζνδεγεηηθφ ηζηφ ηεο "αφξαηεο" δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

74 Όπσο θάζε νξγαληζκφο, έηζη θαη ε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα δήζεη, λ' αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηεο 

θαη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξέπεη λα αλαπηχμεη δξάζε κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

75 Η  αληηκεηψπηζε ησλ λνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ αλήθνπλ  ζην πεξηερφκελν ηεο 

Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο

76 Σηηο ελέξγεηεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ησλ Δεκνζίσλ Σρέζεσλ αλήθνπλ: ε νξγάλσζε θαη πινπνίεζε εθδειψζεσλ 

θαη άιισλ δξάζεσλ επηθνηλσλίαο θαη επαθψλ ηεο επηρείξεζεο.

77 Η ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.

78 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη θαη ε νηθνλνκηθφηεξε πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, 

πξψησλ πιψλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ πιηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αλαιψζηκσλ) – 

79 Μηα ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κνλάδα, γηα λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηελ απνζηνιή ηεο,  αξθεί κφλν λα 

παξάγεη, λα πνπιά θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά ηεο. 

80 Η Εκπνξηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ ε 

επηρείξεζε λα δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ αγνξά, ψζηε λα αγνξάδνληαη απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο πειάηεο.

81 Η Λεηηνπξγία πξνκεζεηψλ αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα 

απαξαίηεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κηα επηρείξεζε έρεη αλάγθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. 

82 Η Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα 

απαξαίηεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ κηα επηρείξεζε έρεη αλάγθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. 

83 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο Εκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο είλαη θαη ν ζρεδηαζκφο πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ.



PANAGIOTIS FOUTSITZIS

84 Υπάξρνπλ αξθεηέο "δεπηεξεχνπζεο" επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο "Πξνκήζεηεο" "Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε", νη "Δεκφζηεο Σρέζεηο" θηι., πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζεκαζία θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο 

θχξηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

85 Η εμάξηεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη κεγάιε θαη απηή θαζνξίδεη ηελ θαιή πνξεία θαη 

ηειηθά ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο. 

86 Αζθαιψο νη δεπηεξεχνπζεο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα κελ αλαπηχζζνληαη φιεο θαη ζην ίδην επίπεδν ζε θάζε 

επηρείξεζε, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ κεγέζνπο θηι., πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. 

87 Σηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ αλαπηχζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο.

88 Η Εκπνξηθή ιεηηνπξγία επηηειείηαη κε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θάζε θαηλνηνκίαο πνπ 

βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηθαλψλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη λα 

αλαδείμνπλ λέεο. 

89 Η  εμεχξεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ίδξπζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο αλήθεη ζην 

πεξηερφκελν ηεο  Λεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ

90 Μηα απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξνκεζεηψλ είλαη θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο θαη γεληθά ν ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο .


