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Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε το βαθμό επίτευξης των στόχων των επιχειρήσεων. 
 

2. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει και την εκπαίδευση στελεχών, με 
προσανατολισμό το σεβασμό στο περιβάλλον. 
 

3. Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία απαρτίζεται από δύο ή περισσότερους εταίρους, για τους οποίους ισχύει ίδιος βαθμός 
ευθύνης.  
 

4. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει να προτιμούν οι πελάτες τα δικά μας προϊόντα και όχι των ανταγωνιστών.  
 

5. Εθνικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές χώρες. 
 

6. Η κοινωνικοποίηση διαφέρει από την κρατικοποίηση ως προς το σκοπό εξαγοράς.  
 

7. Οι ξενοδοχειακές μονάδες ανήκουν στο δευτερογενή τομέα παραγωγής. 
 

8. Οι υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνονται στον τριτογενή τομέα παραγωγής.  
 

9. Η συντήρηση των μηχανημάτων είναι μία από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνεται στην οικονομική 
λειτουργία της επιχείρησης. 
 

10. Την επιχείρηση δεν τη συμφέρει να υπάρχουν «αχρησιμοποίητα» κεφάλαια στο ταμείο της. 
 

11. Οι δημοτικές επιχειρήσεις ανήκουν στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).  
 

12. Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με σκοπό το κέρδος. 
 

12. Σκοπός των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων είναι η διανομή των κερδών τους στο κοινωνικό σύνολο. 
 

13. Η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης συνδέεται με την παραγωγικότητά της. 
 

14. Η αποτελεσματικότητα δίνεται από τον λόγο των επιδιωκόμενων μονάδων προς τις επιτευχθείσες μονάδες. 
 

15. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια και υψηλή τεχνολογία, με αποτέλεσμα να 
πετυχαίνουν μεγάλο όγκο παραγωγής με χαμηλό κόστος (οικονομίες κλίμακας). 
 

16. Το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης σχετίζεται με οτιδήποτε συμβαίνει στο ευρύτερο περιβάλλον της, 
από το οποίο επηρεάζεται άμεσα.  
 

17. Πολυεθνικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μόνο σε μία χώρα. 
 

 
 
Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

18. Το κοινωνικό περιβάλλον δεν περιλαμβάνει:  
 α. Τις κοινωνικές αλλαγές  

β. Τα δημογραφικά στοιχεία μιας κοινωνίας  
γ. Τη σύγχρονη τεχνολογία  
δ. Την κοινωνική οργάνωση μιας χώρας  
 

19. Ο σχεδιασμός των προϊόντων και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών, ανήκει στην: 
α. Παραγωγική λειτουργία 
β. Εμπορική λειτουργία 
γ. Οικονομική λειτουργία 
δ. Καμία από τις παραπάνω 
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20. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν κατά μέσο όρο: 

α. 20 άτομα. 
β. 100 άτομα. 
γ. 50 άτομα. 
δ. 200 άτομα. 

21. Στον πρωτογενή τομέα παραγωγής ανήκουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με:  
α. το εμπόριο  
β. τις τραπεζικές υπηρεσίες  
γ. τις μεταφορές  
δ. την αλιεία  

 
 
 

Να αντιστοιχίσετε σωστά τα στοιχεία της πρώτης στήλης με τα στοιχεία της δεύτερης στήλης. 
 
 

22. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Αποτελεσματικότητα  α.            
 κεφάλαιαηθένταΧρησιμοποι

ζημίες ή  κέρδηΚαθαρά
 

2. Αποδοτικότητα  β.         
εργατοωρών ή εργατών Αριθμός

Υπηρεσίες ή  προϊόνταΤελικά
 

3. Οικονομική αποδοτικότητα  γ.                      
Κέρδη

 προϊόνταΤελικά
 

4. Παραγωγικότητα  δ.            Βαθμός επίτευξης των στόχων  

5. Παραγωγικότητα της εργασίας  ε.       
(εισροές)  κόστοςιηθένΠραγματοπο

(εκροές) ταΑποτελέσμα
 

 στ.  
ήθηκανχρησιμοποι  πουμέσα Παραγωγικά

Υπηρεσίες ή  προϊόνταΤελικά
 

 
 
23. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Οικονομικό περιβάλλον  α. Πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια  

2. Τεχνολογικό περιβάλλον β. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

3. Πολιτικό περιβάλλον 
γ. Λαογραφικά και παραδοσιακά 
στοιχεία του λαού  

4. Νομικό περιβάλλον δ. Αυτοματοποίηση παραγωγής  

5. Πολιτισμικό περιβάλλον ε. Δια βίου εκπαίδευση  

 στ. Δείκτης πληθωρισμού 

 
 
 
 
 
 
 


