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ΟΜΑΔΑ Α
Στις προτάσεις Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα σε κάθε
αριθμό τη λέξη ‘’Σωστό’’, αν η πρόταση είναι σωστή και “Λάθος”, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Οι επιχειρήσεις είναι οικονομικές μονάδες που παράγουν και προσφέρουν μόνο προϊόντα για να καταναλώνουμε.
Α2. Μεικτές είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν τόσο στο κράτος, όσο και σε ιδιώτες.
Α3. Δημοτικές επιχειρήσεις είναι αυτές τον οποίων ο ιδιοκτήτης εκπροσωπείται από το κράτος.
Α4. Οι συλλογικές Εταιρίες είναι οι συνεταιρισμοί και απαιτούν την συμμέτοχη λιγότερων από 7 μελών.
Α5. Εθνικές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που δραστηριοποιούνται μόνο σε μία χώρα.

Μονάδες 20
ΟΜΑΔΑ Β
Για τις παρακάτω προτάσεις Β1,Β2 & Β3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Β1. Σύμφωνα με την κατάταξη που επικρατεί στην Ελλάδα για να θεωρείται μεσαία μια επιχείρηση θα
πρέπει να απασχολεί:
α. έως 20 άτομα
β. από 100 έως 200 άτομα
γ. έως 500 άτομα
δ. από 20 έως 100 άτομα
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Β2. Τα βασικά κριτήρια ταξινόμησης βάση ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι τα εξής:
α. Δημόσιες, Ιδιωτικές, Μεικτές & Δημοτικές επιχειρήσεις
β. Μερική ιδιωτικοποίηση & μερική κρατικοποίηση επιχειρήσεων
γ. Ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις
δ. Κανένα από τα παραπάνω
Β3. Μια αγροτική επιχείρηση ανήκει στον:
α. Πρωτογενή τομέα
β. Δευτερογενή τομέα
γ. Τριτογενή τομέα
δ. Σε κανένα από τα παραπάνω

Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ Γ
Γ1. Ποια είναι τα 5 κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ταξινομούνται οι επιχειρήσεις (Να τα αναφέρεται
επιγραμματικά).
Γ2. Να αναπτύξετε αναλυτικά τους 3 τομείς και κλάδους που μπορεί να δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.

Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ Δ
Δ1. Τι είναι οι προσωπικές εταιρίες; (Δώστε τον ορισμό)
Δ2. Εξηγήστε τι είναι η Ομόρρυθμη εταιρία.
Δ3. Εξηγήστε τι είναι η Ετερόρρυθμη εταιρία
Δ4. Εξηγήστε τι είναι η Αφανής ή Συμμετοχική εταιρία
Μονάδες 30

Καλή Επιτυχία!!!!
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