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ΖΗΤΗΜΑ  Α 
 

Α.1 Στις προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.7, 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  Την αµιγή επιχειρηµατικότητα αποτελούν εκείνες οι δραστηριότητες που µπορούν εξίσου αποτελεσµατικά 
µε τον επιχειρηµατία να πραγµατοποιηθούν από µισθωτούς υπαλλήλους.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.2  Κάθε νέο προϊόν που εισάγεται για αντικατάσταση ενός άλλου, παρέχει µεγαλύτερη χρησιµότητα στους 
καταναλωτές. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.3  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η δηµιουργία νέων προϊόντων προκαλεί περιβαλλοντικές καταστροφές και 
ασθένειες.  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.4  Με την οργάνωση της επιχείρησής του, ο επιχειρηµατίας αυξάνει την αποτελεσµατικότητα στην οικονοµία.  
  (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.5  Πλούτος σε µια οικονοµία είναι µόνο οι παραγωγικοί πόροι.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 
 

Α.1.6  Συνήθως, όταν µιλάµε για ανάπτυξη εννοούµε µια διαχρονική διαδικασία που είναι ευρύτερη της 
οικονοµικής ανάπτυξης την οποία και συµπεριλαµβάνει.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.1.7  Η επιχειρηµατικότητα εµφανίζεται περισσότερο καθαρά στις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις µικρές είναι 
δυσδιάκριτη.   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4) 

 

Α.2 Στις προτάσεις, από Α.2.1 µέχρι και Α.2.2, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς στο τετράδιό σας και δίπλα 
του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2.1 Στην επιχειρηµατική τάξη δεν ανήκουν : 
α) οι µισθωτοί.  
β) οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
γ) οι αγρότες.  
δ) οι βιοτέχνες.                (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2.2 Η οικονοµική ανάπτυξη και η επιχειρηµατικότητα είναι δύο αµφίδροµα τροφοδοτούµενοι πόλοι και έχουν 
την ανάγκη από τη λειτουργία πολλών παραγόντων, µεταξύ των οποίων και 
α) ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα.  
β) µία υγιή κεφαλαιαγορά.  
γ) ένα ειδικευµένο εργατικό δυναµικό.  
δ) όλα τα παραπάνω               (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 6) 

 

Α.2  Ποιες είναι οι άυλες ανταµοιβές ενός επιχειρηµατία για τις επιτυχίες του;       (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10) 
 

 
 

ΖΗΤΗΜΑ  Β 
 
 

Β.1  Η εκπαιδευτική πολιτική, το νοµοθετικό πλαίσιο και το θεσµικό περιβάλλον είναι τρεις παράγοντες µε τους 
οποίους το κοινωνικό – περιβάλλον επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα. Να περιγράψετε αυτούς τους παράγοντες.       
    (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15) 
 

Β.2  Να αναφέρετε αναλυτικά τα τεκµαρτά έξοδα µιας επιχείρησης.          (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 15) 
 

Β.3  Περιγράφοντας την επιχειρηµατικότητα µέσω των δραστηριοτήτων του επιχειρηµατία που τις υλοποιεί, ποιες 
είναι οι ενέργειες του επιχειρηµατία;   (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 


