
 

 

∆ιαγώνισµα  

Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης επιχειρήσεων 

Επα.λ. 

 

Ώρα εξέτασης : 2.30 

Κεφάλαιο 1 

 

Ηµεροµηνία…………………………………. 

Ονοµατεπώνυµο………………………………………………. 

 

 

Θέµα 1 

Α)Να µεταφέρετε στο απαντητικό σας φύλλο των αριθµό της κάθε πρότασης και 

δίπλα να σηµειώνετε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και Λ αν είναι λάθος. 

 

1.Οι υπηρεσίες υγείας περιλαµβάνονται στον δευτερογενή τοµέα. 

2.Εθνικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους 

σε πολλές χώρες. 

3.Οι συναλλαγές είναι αντικείµενο της οικονοµικής λειτουργίας µίας επιχείρησης. 

 4.Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων περιλαµβάνει και τη χρήση φίλτρων για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

5.Τα Ν.Π.∆.∆ αποτελούν την Κεντρική διοίκηση. 

6.Οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις ανήκουν στον δευτερογενή τοµέα παράγωγης.  

7.Οι τεχνικές που εφαρµόζονται στη λήψη των αποφάσεων ανήκουν στο εσωτερικό 

περιβάλλον. 

8.Οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών προς το 

κοινωνικό σύνολο, χωρίς την επίτευξη οικονοµικού οφέλους. 

                                                                                                                     Μονάδες 16 

 

 

Β)Για τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής να µεταφέρετε στο απαντητικό 

σας φύλλο το γράµµα τις ερώτησης και δίπλα τον αριθµό της απάντησης που 

θεωρείτε σωστή. 

 

α. Μία επιχείρηση που θέτει ως στόχο την αύξηση των κερδών της κατά 20% και 

τελικά πετυχαίνει αύξηση 15% έχει αποτελεσµατικότητα : 

i. 0,75 

ii. 1,33 

iii. 300 

iv. 5% 

 

β. Μία επιχείρηση παράγει 500 ψυγεία χρησιµοποιώντας 10 εργαζόµενους. Η 

παραγωγικότητα της εργασίας είναι : 

i. 50 

ii. 500 

iii. 0,02 

iv. 5000 

 

 

 



 

 

 

γ. Μία βιοτεχνία ενδυµάτων ανήκει στον : 

i. Πρωτογενή τοµέα παραγωγής. 

ii. ∆ευτερογενή τοµέα παραγωγής. 

iii. Τριτογενή τοµέα παραγωγής. 

iv. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

                                                                                                                Μονάδες 9 

 

 

Θέµα 2 

Να µεταφέρετε στο απαντητικό σας φύλλο τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα τα 

γράµµατα της στήλης Β που αντιστοιχούν.  

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1.Παραγωγικότητα α. Καθαρά Κέρδη ή Ζηµιές / Χρησιµ. 

Κεφάλαια 

2.Αποτελεσµατικότητα β. Τελικά Προϊόντα / Αριθµό 

εργατοωρών  

3.Αποδοτικότητα γ. Βαθµός επίτευξης στόχων  

4.Οικονοµική αποδοτικότητα δ. Εκροές / Εισροές  

5.Παραγωγικότητα εργασίας ε. Τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες / 

Χρησιµοποιηθέντα παραγωγικά µέσα 

 

                                                                                                                     Μονάδες 10 

Θέµα 3 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης : 

 

Α)Να περιγράψετε το πολιτισµικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Β)Τι γνωρίζετε για τον Κοινωνικό Ισολογισµό;  

                                                                                                                      

                                                                                                                     Μονάδες 25 

 

Θέµα 4 

Ερωτήσεις ανάπτυξης: 

 

Α)Τι γνωρίζετε για την παραγωγική λειτουργία µιας επιχείρησης; (µον. 10) 

Β)1.Τι ονοµάζουµε µεικτές επιχειρήσεις; (µον. 10) 

    2.Με ποιους τρόπους µπορούν να δηµιουργηθούν οι µεικτές επιχειρήσεις; 

       Εξηγήστε τον καθένα.(µον. 20) 

 

                                                                                                                     Μονάδες 40 

 

 

 

 

Σύνολο Μονάδων 100 

 

Καλή επιτυχία !!! 


