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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 αποτελεσµατικότητα εκφράζει τις θυσίες, δηλαδή το κόστος, που απαιτούνται για την επίτευξη ενός 
αποτελέσµατος   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.2  Με την αποδοτικότητα µετράµε αξίες και χρηµατικά µεγέθη, ενώ µε την παραγωγικότητα µετράµε 
ποσότητες προϊόντων σε σχέση µε τον αριθµό εργατών ή τον τεχνολογικό εξοπλισµό.    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.3  Εθνικές είναι αυτές που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε πολλές χώρες του κόσµου.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.4  Με την κοινωνικοποίηση επιδιώκεται η εξυγίανση της επιχείρησης κι όχι η ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας 
µε σκοπό το κέρδος, όπως συµβαίνει στις κρατικοποιήσεις.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.5  Το πολιτισµικό περιβάλλον αναφέρεται στα εθνολογικά, λαογραφικά, παραδοσιακά και θρησκευτικά 
στοιχεία του λαού µιας χώρας.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

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 Οι µελισσοκοµικές επιχειρήσεις ανήκουν : 
α) στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής.  
β) στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής. 
γ) στον τριτογενή τοµέα παραγωγής.  
δ) κανένα από τα παραπάνω.              (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.2 Ποια από τις ακόλουθες παραγωγικές µονάδες αποτελεί επιχείρηση; 
α) ένα κρατικό νοσοκοµείο  
β) το υπουργείο δικαιοσύνης  
γ) το ίδρυµα «το χαµόγελο του παιδιού»  
δ) ένα ιδιωτικό σχολείο               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.3 Ποιο από τα ακόλουθα δεν εντάσσεται στο µικροοικονοµικό εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; 
α) ο πληθωρισµός.  
β) οι ανταγωνιστές.  
γ) οι πελάτες.  
δ) οι προµηθευτές.               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
 

Β.1  Να περιγράψετε αναλυτικά τις δηµόσιες και τις δηµοτικές επιχειρήσεις, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα.       
    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.2  Να αναπτύξετε την εµπορική και την οικονοµική λειτουργία.          (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.3  Τι είναι και τι περιλαµβάνει η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων;   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 14) 
 

Β.4  Να αναλύσετε το τεχνολογικό και το πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 

Β.5  Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης; Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα µε την 
ανταγωνιστικότητά της; (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 12) 
 
 
 
 
 
 


