
ΕΡΩΣΗΕΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

 

1. Οξηζκνί θαη κνξθή πξόλνηαο 

2. Τη είλαη θνηλωληθέο ππεξεζίεο πξόλνηαο? 

3. Η επηζηεκνληθή ζεωξία(θεθ.1) super sos 

4. Πνηνη νη ζηόρνη ηωλ ζπζηεκάηωλ θνηλωληθήο πξνζηαζίαο? 

5. Πνηα πεδία ηεο θνηλωληθήο πνιηηηθήο θαιύπηεη ε θνηλωληθή πξόλνηα? 

6. Αλαπηύμηε ελ ζπληνκία ηελ ιεηηνπξγία ηωλ 3 βαζηθώλ κεραληζκώλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλωληθήο αζθάιεηαο 

7. Γώζηε ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ θνηλωληθή πνιηηηθή ζύκθωλα ελαξκνληζκέλν 

Δπξωπαϊθό ζύζηεκα ζηαηηζηηθώλ θνηλωληθήο πξνζηαζίαο 

8. Αλαιύζηε εληόο 15 γξακκώλ ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλωληθήο 

πξνζηαζίαο 

9. Αλαιύζηε ηε θπζηνγλωκία ηεο θνηλωληθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξωπαϊθήο έλωζεο 

10. Γώζηε ηε ζπγθξηηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ θνηλωληθώλ ππεξεζηώλ θαη 

θνηλωληθώλ ζπζηεκάηωλ ηωλ θξαηώλ Γαιιία, Αγγιία(Ηλωκέλν Βαζίιεην), 

Φηιαλδία θαη Ιζπαλία  

11. Γώζαηε ηνλ νξηζκό ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο θαη αλαιύζηε ην πεδίν 

δξαζηεξηνηήηωλ πνπ θαιύπηεη 

12. Αηηηνινγήζηε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο ζηε ζύγρξνλε 

επνρή 

13. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ νξγαλώζεωλ θαη ηεο θνηλωληθήο 

νηθνλνκίαο? 

14. Αλαθέξαηε θαη αλαιύζαηε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ θνξέωλ θνηλωληθήο 

νηθνλνκίαο 

15. Αλαθέξαηε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο ζύκθωλα κε ηελ 

Αγγινζαμνληθή πξνζέγγηζε 

16. Τη γλωξίδεηε γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο 

θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο? 

17. Αλαθέξαηε ηα κνληέια θνηλωληθώλ ζπλεηαηξηζκώλ 

18. Αλαθέξαηε ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηωλ θνξέωλ ηεο θνηλωληθήο 

νηθνλνκίαο 

19. Η Δπξωπαϊθή Έλωζε ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλωληθήο νηθνλνκίαο? Καη 

πώο? Αλαπηύμηε. 

20. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα γηα ην Γεκόζην Σπκθέξνλ από ηελ πξνώζεζε ηωλ 

θνξέωλ θνηλωληθήο νηθνλνκίαο? 

21. Γώζαηε ηνπο νξηζκνύο ηνπ «θνηλωληθνύ θεθαιαίνπ» ζύκθωλα κε ηνλ 

Goleman θαη ηνλ Piezze Bourdien. 

22. Αλαιύζαηε ηελ έλλνηα «ηεο εκπηζηνζύλεο» ωο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

θνηλωληθνύ θεθαιαίνπ 



23. Αλαθέξαηε ηα είδε ηνπ θνηλωληθνύ θεθαιαίνπ θαη ηη γλωξίδεηε γηα ηα 

θνηλωληθά δίθηπα 

24. Τη είλαη θνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηη είλαη θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο? 

25. Αλαπηύμηε ην Δπξωπαϊθό θνηλωληθό κνληέιν γηα ηηο θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο 

26. Αλαθέξαηε ηηο αξρέο από ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ 

27. Αλαιύζηε ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηωλ θνηλωληθώλ 

επηρεηξήζεωλ γηα ηηο ζύγρξνλεο θνηλωλίεο ηωλ πνιηηώλ.  

 

 

 


