
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Πρώτα κάνουμε μια σύντομη ανάγνωση του κειμένου που περιέχεται στο αρχείο 

«2.Epixeirhmathkothta_Texnolog_B_Gymn.pdf» για να έχουμε μια γενική εικόνα σχετικά με το 

τι ενέργειες χρειάζεται να κάνει κάποιος για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση με σκοπό την 

παραγωγή ή την πώληση προϊόντων, ή τι προϋποθέσεις απαιτούνται για να ιδρυθεί μια 

εταιρεία. Απορίες, άγνωστες λέξεις και διευκρινήσεις θα τις δούμε στο μάθημα. 

Στη συνέχεια διαβάζουμε προσεκτικά τις ερωτήσεις και αφού μελετήσουμε και το αρχείο και 

ότι άλλες πηγές χρειαστεί να βρούμε, απαντάμε στις ερωτήσεις και προσπαθούμε να 

ενσωματώσουμε τις απαντήσεις στην εργασία μας. Προσπαθούμε να μην αντιγράφουμε μόνο 

από το αρχείο που μας δίνεται, αλλά να χρησιμοποιούμε και δικό μας κείμενο. 

Δίνουμε πιο μεγάλη βαρύτητα στην Ανώνυμη εταιρεία και την Ατομική Εταιρεία. Ετοιμάζουμε 

και ένα διάγραμμα για την κάθε μία, είτε μόνοι μας, είτε με την βοήθεια του καθηγητή. 

Προσπαθούμε να βρούμε και πρόσθετες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα λεπτομέρειες 

για κάποια προϊόντα, ή φωτογραφίες. 

Όταν βρούμε μια φωτογραφία (συνήθως στο διαδίκτυο, ή φωτοτυπία από βιβλίο ή 

περιοδικό), την τυπώνουμε σε μικρή διάσταση, την κόβουμε και την κολλάμε στην εργασία 

στην κατάλληλη θέση, δηλαδή, είτε δίπλα, είτε πάνω ή κάτω από το κείμενο που αναφέρεται 

στην φωτογραφία αυτή.  

Τα σχέδια γίνονται με μολύβι, ενώ το υπόλοιπο κείμενο γράφεται με στυλό (όχι μαρκαδόρο). 
Γράφουμε στην μία όψη της σελίδας και προσέχουμε τα περιθώρια. 
 
Υποδείξεις:     Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα 

Υ.Α. = Υπουργική Απόφαση 
Ν. = Νόμος 
Logo = Διακριτικός Τίτλος ή Λογότυπο 
ΔΟΥ = Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (εφορία) 
ΦΑΕΕ= Φορολογία Ανωνύμων & Εμπορικών Επιχειρήσεων 
ΦΑΒΕ= Φορολογία Ανωνύμων & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Ποιοι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση μιας «Ανώνυμης Εταιρείας»; 

Να αναφέρεται ονομαστικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να ιδρυθεί μια «Ανώνυμη 

Εταιρεία». 

Πως αλλιώς ονομάζεται ο εταίρος μιας «Ανώνυμης Εταιρείας»; 

Τι είναι ο τζίρος μιας επιχείρησης; 

Τι διαφορά έχει το νομικό πρόσωπο από το φυσικό πρόσωπο; 

Να αναφέρεται ονομαστικά ποια βήματα πρέπει να γίνουν για να ιδρυθεί μια «Ατομική 

Επιχείρηση». 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της «Ατομικής Επιχείρησης»; 
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Τι είδους περιορισμός υπάρχει ως προς τον αριθμό των ιδρυτών μιας «Ανώνυμης Εταιρείας»; 

Να αναφέρετε τα γενικά χαρακτηριστικά μιας «Ανώνυμης Εταιρείας». 

Τι ποσά και σε ποιους πρέπει να πληρώσουν οι εταίροι για την ίδρυση μιας «Ανώνυμης 

Εταιρείας»; 

Βρείτε τι προϊόντα παράγουν και σχεδιάστε το λογότυπο των εταιρειών (α) «INTEL»,  (β) 

«National Semiconductor», (γ) «AMD» και (δ) «SUN» 


