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ΕΡΩΤΗΣΗ

1. Πώς ορίζεται η επιχειρηματικότητα; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένα άτομο 

αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο στο πλαίσιο μια δραστηριότητας που 

απαιτεί την αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας για την δημιουργία κάτι νέου 

που εμπεριέχει αξία.

Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για 

τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο εμπεριέχει αξία, μέσω της ανάληψης του 

σχετικού οικονομικού,  ψυχολογικού  και  κοινωνικού  ρίσκου  Η  διαδικασία  

αυτή  αναμένεται  να ανταμείψει τον εμπλεκόμενο προσφέροντάς του 

χρηματικά οφέλη ή προσωπική ικανοποίηση και ανεξαρτησία.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

2. Ποια είναι τα κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικής
δράσης
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιχειρηματική δράση στηρίζεται ουστιαστικά σε 3 βασικά κίνητρα:

• Την επιθυμία του επιχειρηματία να πάρει την τύχη στα χέρια του

• Την προώθηση των δικών του ιδεών

• Την προοπτική για χρηματικές απολαβές

Το πρώτο κίνητρο συνδέεται με την επιθυμία ενός ατόμου να αποκτήσει την δική του 
επιχείρηση ή επειδή αγαπούν την ανεξάρτησία ή επειδή επιδιώκουν την 
επαγγελματική τους ανέλιξη έχοντας οι ίδιοι τον πλήρη έλεγχο. Δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι τα άτομα αυτά δεν είναι συνεργάσιμα ή δεν θέλουν την εξουσία του 
άλλου. Σημαίνει απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί είτε έχουν μια αρνητική εμπειρία στην 
επαγγελματική τους ζωή πχ εχουν απολυθεί είτε έχουν δεχτεί την επίδρασης αυτής 
της επιθυμίας απο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Κάποιοι άνθρωπο από την 
φύση τους  είναι ανήσυχοι και όταν αναγνωρίσουν μια ευκαιρία έχουν την επιθυμία 
να την δουν να πραγματοποιείται..
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Αν η ιδέα που έχουν αποδειχθεί ότι έχει προοπτική δηλαδή είναι βιώσιμη τότε οι νέοι 
επιχειρηματίες αφιερώνουν χρόνο και κόπο για να την εμπορευματοποιήσουν. Η 
προοπτική για χρηματικές απολαβές είναι τελευταία στην κατάταξη των κριτηρίων γιατί 
δεν πραγματοποιείται πάντα. Ο μέσος επιχειρηματίας συνήθως  έχει σχεδόν τις ίδιες 
χρηματικές απολαβές με ένα στέλεχος πχ πολυεθνικής.

Ένα πολιτισμικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τα άτομα να αναλάβουν επιχειρηματικό 
ρίσκο και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις θα εμφανίζει περισσότερες νέες 
επιχειρήσεις από ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει τέτοιες ενέργειες με σκεπτικισμό. 
(Αμερικανική έναντι Ευρωπαϊκής κουλτούρας). Τέλος, μια  σειρά παραγόντων του 
μάκρο-περιβάλλοντος αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν 

(α) στο θεσμικό πλαίσιο και στις κυβερνητικές πολιτικές , (β) στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, στα πρότυπα, και στις δεξιότητες που παρέχει, και (γ) στη δυνατότητα 
πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους ικανούς να υποστηρίξουν το νέο 
επιχειρηματία
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ΕΡΩΤΗΣΗ

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του

επιχειρηματία;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗΤα πιο κύρια χαρακτηριστικά αναφέρονται στα εξής:

a) Στο οικογενειακό περιβάλλον του επιχειρηματία

b) Στην εκπαίδευση του

c) Στις προσωπικές του αξίες και την προσωπικότητα του

d) Στην ηλικία του

e) Στην επαγγελματική του πορεία στον χρόνο.

a/ Οικογενειακό περιβάλλον= Για τον ρόλο αυτό του χαρακτηριστικού οι μελέτες 
δείχνουν ότι ο άνθρωπος που έχει φροντίδα από την οικογένειά του αποκτά 
αυτοπεποίθηση στοιχείο που είναι απαραίτητο για την ανάληψη επιχειρηματικής 
δράσης. Ενα ακόμη στοχείο αποτελεί ο ρολος και η σημασία της οικογένειας την 
στήριξη του νέου επιχειρηματία.

b/ Εκπαίδευση= Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του επιχειρηματία οι 
έρευνες δείχνουν οτι οι νέοι επιχειρηματίες διαθέτουν ικανοποιητικό μορφωτικό 
επίπεδο και δηλώνουν την ανάγκη να αποκτούν συνέχεια νέες γνώσεις.

c/ Προσωπικές Αξίες= Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι νέοι επιχειρηματίες 
έχουν μια διαφορετική στάση απέναντι στην διοικητική διαδικασία και την 
λειτουργία της επιχείρησης γενικότερα. Ο βασικές αξίες που αυτός ο 
επιχειρηματίας έχει είναι κυρίως:

 H ευελιξία και το πάθος

 Η δημιουργικότητα

 Η επιμονή του

d/ στην ηλικία του= αποφασίζουν αυτό το εγχείρημα μεταξύ των ηλικιών 22 
και 45

e/ στην επαγγελματική του πορεία στο χρόνο.= Διττός ρόλος: Από τη μια 
μπορεί να καθυστερεί αυτή την απόφαση και από την άλλη μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της.
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Βασικά χαρακτηριστικά και
ικανότητες του επιχιερηματία
αποτελούν επίσης τα
ακολουθα:

 Πρωτοβουλία και θετική σκέψη

 Ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών

 Ανάληψη και τήρηση δεσμεύσεων

 Ανάληψη υπολογίσιμων κινδύνων

 Αυτοπεποίθηση

 Ευελιξία

 Αποτελεσματικότητα

 Ικανότητα για έλεγχο του άμεσου περιβάλλοντος

 Ανοχή στην ασάφεια

 Όραμα

 Δημιουργικότητα

 Καινοτομία
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ΕΡΩΤΗΣΗ
4.Πώς ορίζει ο Schumpeter την επιχειρηματικότητα;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• ο  Schumpeter ορίζει την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) ως 
τον τρίτο παράγοντα στη συνάρτηση παραγωγής, πέρα από το κεφάλαιο και την 
εργασία.

• Σε μια δυναμική οικονομία, σκοπός του κεφαλαίου είναι να 
παρέχει στους επιχειρηματίες (entrepreneurs) τα επενδυτικά μέσα για να 
ξεκινήσουν μια νέα παραγωγή. 

• Ο δυναμισμός μιας οικονομίας, σύμφωνα με τον Schumpeter δεν 
οφείλεται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης αλλά στην ικανότητα των 
επιχειρηματιών να δημιουργούν καινοτομίες. 

• Με αυτό το  τρόπο  η  ανάλυσή  του  επικεντρώθηκε  στο  ρόλο  των  
ατόμων  – και  δη  των επιχειρηματιών - ως φορέων αλλαγής στο οικονομικό 
σύστημα. 

• Με την ικανότητά του να εφαρμόσει νέους συνδυασμούς στους 
υπάρχοντες συντελεστές παραγωγής, ο καινοτόμος-επιχειρηματίας του  
Schumpeter γίνεται η κινητήριος δύναμη της οικονομικής αλλαγής και ευθύνεται 
για την άνοδο και τη πτώση του καπιταλισμού.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

5. Πώς περιγράφει τον επιχειρηματία ο Schumpeter;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τον  Schumpeter, ο επιχειρηματίας (entrepreneur) περιγράφεται  με  τα  εξής 
χαρακτηριστικά:

• Είναι δημιουργικός.

• Δεν είναι (κατ’ ανάγκη) εφευρέτης. Είναι όμως άνθρωπος της δράσης.

• Δεν είναι καπιταλιστής ή  manager. Δανείζεται κεφάλαιο για να υλοποιήσει την ιδέα του 
και αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσής του.

• Μάλλον γεννιέται με το χάρισμα παρά το αποκτά στη πορεία της ζωής του.

• Δε στοχεύει στο κέρδος αλλά έχει ως κίνητρα: (α) τη απόκτηση ανεξαρτησίας μέσω της 
δημιουργίας της δικής του επιχείρησης, (β) τη πρόκληση της νίκης, (γ) τη χαρά της 
δημιουργίας.

• Είναι ευάλωτος ως προς τα κέρδη που αποκομίζει μιας και απειλείται τόσο από μιμητές 
που επιθυμούν ένα μερίδιο των κερδών όσο και από τους ίδιους τους υπαλλήλους του που 
διεκδικούν μερίδιο της επιτυχίας ζητώντας αύξηση στους μισθούς τους.
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ΕΡΩΤΗΣΗ
6. Ποιες είναι οι βασικές μορφές και τα είδη
επιχειρηματικότητας;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν τρία βασικά είδη νέων επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων.

 Βασικά είδη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων:

 εταιρείες που ιδρύονται για να υποκαταστήσουν σχέσης μισθωτής εργασίας

 εταιρείες που βασίζονται στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση συγκεκριμένων 

συνηθειών ή χόμπι των ιδρυτών τους 

 εταιρείες που βασίζονται στην εμπορική αξιοποίηση νέας, τεχνολογικής ή 

επιστημονικής, γνώσης
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ΕΡΩΤΗΣΗ

7. Τι είναι η εταιρική επιχειρηματικότητα;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αφορά την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο μιας ήδη 

υπάρχουσας επιχείρησης.

Συμβαίνει συχνά ένα άτομο να αναπτύσσει μια ιδέα του ή εκδηλώνοντας δράση 

με τρείς τρόπους:

• Με ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (πχ δημιουργία νέου 

προϊόντος)

• Με την δημιουργία μια τεχνολογικής καινοτομίας

• Με την αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισμού

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
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ΕΡΩΤΗΣΗ

8. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καλλιεργούν την εταιρική
επιχειρηματικότητα;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχυρός τεχνολογικός προσανατολισμός της επιχείρησης και 
ενθάρρυνση νέων ιδεών.

2. Ανεκτικότητα στα λάθη και την αποτυχία.

3. Εύκολη πρόσβαση στους πόρους.

4. Ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας στη δημιουργία 
ομάδων εργασίας.

5. Αποδοχή μακροπρόθεσμου ορίζοντα εργασίας αλλά 
και συστήματος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εταιρικής 
επιχειρηματικότητας.

6. Δημιουργία κατάλληλου συστήματος επιβράβευσης 
των στελεχών.

7. Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

9. Τι σημαίνει επιχειρηματική ηθική & κοινωνική ευθύνη ;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

19

20



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιχειρηματική ηθική σημαίνει το πλαίσιο εκείνο που διαμορφώνεται με βάση το τι 
είναι σωστό, εύλογο κατάλληλο και δίκαιο. Μερικά από τα θέματα που αφορά είναι η 
θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στον εργαζόμενο, την αγορά, την κοινωνία 
και το περιβάλλον. Βασικά προβλήματα του πεδίου της επιχειρηματικής ηθικής που 
αντιμετωπίζουν συνήθως οι επιχειρήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

• Προβλήματα που σχετίζονται με συμπεριφορές προς το ανθρώπινο 
δυναμικό της επιχείρησης

• Σύγκρουση συμφερόντων, όταν πχ οι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται  την 
θέση τους και προχωρούν σε συμβόλαια με συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

• Προβλήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των πελατών (πχ 
παραπλανητική διαφήμιση)

• Ακατάλληλη χρήση επιχειρηματικών πόρων όπως για πχ αδικαιλόγητα 
μεγάλη χρήση διαδικτύου και τηλεφώνου εν ώρα εργασίας.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

10. Ποιες είναι οι βασικότερες διαστάσεις κατά την
αναζήτηση της επιχειρηματικής ιδέας;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαδικασία εντοπισμού αναγνώρισης και αξιολόγησης
της επιχειρηματικής ιδέας αποτελείται απο 5 στάδια:

• Προετοιμασία (συλλέγω πληροφορίες)

• Επώαση (ωρίμανση της ιδέας)

• Ενόραση (βλέπω εναλλακτικές περαιτέρω
ανάπτυξης της ιδέας)

• Αξιολόγηση (συγκρίνω-swot analysis)

• Επεξεργασία (υλοποιώ-μικρό δείγμα, έρευνα)

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
11. Να αναφέρετε τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης μιας

επιχειρηματικής ιδέας.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Βαθμός καινοτομίας

• Σαφήνεια

• Τεκμηρίωση

• Εφικτότητα

• Βιωσιμότητα

• Εμπειρία και ικανότητες του επιχειρηματία

• Εμπόδια εισόδου στον κλάδο/ κίνδυνοι

• Κόστος έναρξης δραστηριοποίησης στον κλάδο

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
12. Ποιες είναι οι βασικότερες πηγές
ερεθισμάτων για την αναγνώριση

επιχειρηματικών ιδεών;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές

Εσωτερικές

• Εντοπισμός ενός προβλήματος ή κενού στην αγορά

• Αποτέλεσμα ερευνητικής ή τεχνολογικής 
δραστηριότητας

Εξωτερικές

• Απαιτήσεις, ανάγκες και ιδέες των πελατών

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των προμηθευτών

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των συνεργαζόμενων 
επιχειρήσεων

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των εταίρων

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

13. Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και
ιδιότητες των ατόμων κατά το στάδιο της αναγνώρισης των
επιχειρηματικών ιδεών;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το στάδιο της αναγνώρισης και τα χαρακτηριστικά που έχουν σημαντικό ρόλο 

είναι τα ακόλουθα:

• Προηγούμενη εμπειρία και επαγγελματική πορεία

• Η ετοιμότητα του ατόμου να επεξεργάζεται ερεθίσματα

• Οι κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές το ατόμου

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
14. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές για την

δημιουργία και παραγωγή ιδεών;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Brainstorming

Ομάδες
εμπειρογνωμόνων

Ερευνα αγοράς

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

15. Τι ορίζεται με την έννοια «επιχειρηματική ευκαιρία»;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την έννοια επιχειρηματική ευκαιρία εννοούμε τις συνθήκες εκείνες που δημιουργούν

την ανάγκη για την ύπαρξη ενός νέου προϊόντος, υπηρεσίας, ή επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.

Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών είναι ταυτόχρονα «τέχνη» -

καθώς εξαρτάται αρκετά από τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του μελλοντικού

επιχειρηματία - αλλά και «επιστήμη» - καθώς έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και μέθοδοι

που καθοδηγούν τη σκέψη στην αναζήτηση ερεθισμάτων.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

16. Ποια είναι τα τέσσερα διακριτά χαρακτηριστικά μιας
επιχειρηματικής ευκαιρίας;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

μια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τέσσερα διακριτά 

χαρακτηριστικά:

• Είναι ελκυστική

• Έχει διάρκεια

• Είναι επίκαιρη

• Είναι συνδεδεμένη με ένα προϊόν, υπηρεσία, ή 

επιχειρηματική δραστηριότητα που δημιουργεί  αξία  για  τον  

αγοραστή  του,  και  επομένως  ο  αγοραστής  είναι 

διατεθειμένος να καταβάλει το τίμημα για να την αποκτήσει ή 

να την καταναλώσει.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

17. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ της επιχειρηματικής
ευκαιρίας και της ιδέας για επιχειρηματική δράση;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Μια ιδέα είναι μια σκέψη, μια εντύπωση, ή μία γνώμη που πρεσβεύει κάποιος, η οποία όμως δεν 

πληροί απαραίτητα  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  ώστε  να  αποτελέσει  και  επιχειρηματική ευκαιρία. 

• Αυτή  η  διάκριση  είναι  σημαντική  καθώς  πολλές  φορές  τα  επιχειρηματικά εγχειρήματα 

αποτυγχάνουν όχι επειδή οι δημιουργοί τους δεν δούλεψαν σκληρά, αλλά επειδή η σύλληψη της ιδέας απείχε 

αρκετά από το να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη στην αγορά.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

18. Πόσο σημαντικό είναι να ταιριάζει η επιχειρηματική
ευκαιρία με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
επιχειρηματία;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η  επιχειρηματική  ευκαιρία  πρέπει 

• να  ταιριάζει  με  τα  προσωπικά χαρακτηριστικά  και  τους  

στόχους  του  επιχειρηματία.

• Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ο επιχειρηματίας να μπορεί να 

αφιερώσει την απαραίτητη ενέργεια και το χρόνο για την επιτυχή εξέλιξη του 

εγχειρήματός του.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
19. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που

περιλαμβάνει μια μελέτη σκοπιμότητας

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μελέτη σκοπιμότητας προϋποθέτει την περιγραφή της βασικής ιδέας πάνω 

στην οποία θα χτιστεί η επιχείρηση. Συνήθως περιλαμβάνει περιγραφή του 

προϊόντος, της αγοράς στόχου, τα θετικά στοιχεία της μάρκας την θέση του 

προϊόντος σε σχέση με τον ανταγωνισμό και μια περιγραφή για τον τρόπο που 

σχεδιάζεται να διακινηθεί το προϊόν ώστε να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. 

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

20. Τι σημαίνει ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εννοούμε ένα πλάνο μία μέθοδο και έναν τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση 

δημιουργεί αξία για την ίδια τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της  με 

βάση τα κέρδη που αποκομίζει. Περιγράφει επίσης την πρόταση αξίας προς τον 

πελάτη και το μοντέλο εσόδων δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θέλει να 

δημιουργεί κέρδη. 

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

21. Ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της
επιχειρηματικής ιδέας;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Προσωπικά κεφάλαια

 Κεφάλαια συγγενών και φίλων

 Business Angels

 Venture Capital

 Διάθεση στο χρηματιστήριο (μερίδια της εταιρείας στο 

χρηματιστήριο τα οποία θα μου δώσουν κεφάλαια)

 Τραπεζικό δανεισμός

 Κρατικές Ενισχύσεις 

 Στρατηγικοί εταίροι.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

22. Τι εννοείται με τον όρο οικονομική μεγέθυνση;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Με τον όρο οικονομική μεγέθυνση εννοούμε τη ποσοτική αλλαγή ή επέκταση 

του παραγωγικού δυναμικού μιας οικονομίας. 

 Η οικονομική μεγέθυνση μετράται συνήθως ως ποσοστιαία αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

στη διάρκεια ενός έτους

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
23. Πώς συνδέεται η
οικονομική
μεγέθυνση με την
οικονομική
ανάπτυξη;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Η οικονομική μεγέθυνση οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, αύξηση της 
απασχόλησης, ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών λόγω της ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων, και ενθάρρυνση 
των επενδύσεων. 

• Η οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη, αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η 
οικονομική μεγέθυνση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ποιοτική αλλαγή και αναδιάρθρωση μιας οικονομίας που 
σχετίζεται με την τεχνολογική και κοινωνική πρόοδο. 

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται  μέσω 

(α)  κυβερνητικών  πολιτικών  για  την  επίτευξη  στόχων  όπως  ο έλεγχος  του  πληθωρισμού  και  η  αύξηση  της  
απασχόλησης,

(β)  πολιτικών  και προγραμμάτων για τη δημιουργία έργων υποδομής και υπηρεσιών (αυτοκινητόδρομοι, δίκτυα, 
υγεία, παιδεία, κλπ), και

(γ) πολιτικών για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος 

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

24. Με ποιον τρόπο συμβάλλει η επιχειρηματικότητα στην
οικονομική μεγέθυνση;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η επιχειρηματικότητα η οποία εκδηλώνεται με την ίδρυση νέων μικρών 

επιχειρήσεων θεωρείται ότι συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση μέσω τριών 

βασικών μηχανισμών:

α) Την ενίσχυση της απασχόλησης και της δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ,

β) Την ενίσχυση του εισοδήματος 

γ) Την ενθάρρυνση της καινοτομίας
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ΕΡΩΤΗΣΗ

25. Ποιες είναι οι βασικότερες κοινωνικές επιπτώσεις της
επιχειρηματικότητας;
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 Η πρώτη επίπτωση αφορά στις πραγματικές αλλαγές που φέρνουν τα νέα 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες στη ζωή των ανθρώπων

 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συνδράμει επίσης στη δημιουργία 

περιφερειακών ανισοτήτων εντός των χωρών λόγω της ανισομερούς 

κατανομής των επιχειρήσεων μεταξύ αστικών περιοχών και περιφέρειας

 σε περιπτώσεις εξάπλωσης ριζικών καινοτομιών, οι κοινωνικές επιπτώσεις 

αφορούν στο μακρο-περιβάλλον και στις ανακατατάξεις που προκύπτουν 

στο είδος και τη φύσης της εργασίας, στις δεξιότητας και στις ικανότητες των 

εργαζομένων λόγω της διαδικασίας δημιουργικής καταστροφής και των 

διαρθρωτικών αλλαγών που ακολουθούν την εξάπλωση ριζικά νέων 

καινοτομιών στο οικονομικό σύστημα
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ΕΡΩΤΗΣΗ

26. Τι είναι η επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης;
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Η επιχειρηματικότητα αυτή που είναι γνωστή ως  επιχειρηματικότητα έντασης 

γνώσης  αφορά στην ικανότητα μετατροπής της οικονομικά αξιοποιήσιμης νέας 

γνώσης (που προέρχεται π.χ. από ερευνητικές δραστηριότητες) σε 

επιχειρηματική δράση Παράγοντες  που  ενισχύουν  αυτή  τη  μορφή  

επιχειρηματικότητας  στις  μέρες  μας αποτελούν:

  Η ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας, 

  Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και των αγορών, 

  Οι αλλαγές στη βιομηχανική δομή και οργάνωση των κλάδων. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ

27. Τι ορίζεται ως επιχείρηση «γαζέλα»;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

55

56



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
• Γαζέλα είναι μια επιχείρηση , η οποία φαίνεται να έχει μια δυναμική εξέλιξη στο χρόνο.

• Έχει παρατηρηθεί ότι ένας περιορισμένος αριθμός μικρών επιχειρήσεων καταφέρνουν και
επιτυγχάνουν αξιοσημείωτους ρυθμούς μεγέθυνσης και εξελίσσονται σε επιχειρηματικούς
ομίλους αποκτώντας δικαιώματα σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύοντας νέες.

• Ο προσδιορισμός αυτών των επιχειρήσεων εκ των προτέρων είναι προφανώς πολύ
δύσκολος.

• Οι επιχειρήσεις αυτές είναι γνωστές στη βιβλιογραφία ως «γαζέλες» και συνήθως
προσδιορίζονται ως «οι επιχειρήσεις που έχουν Χ% ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης
συγκριτικά με το μέσο όρο του κλάδου τους».
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ΕΡΩΤΗΣΗ

28. Ποιος είναι ο ρόλος της κυβερνητικής πολιτικής στην
τόνωση της επιχειρηματικότητας;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

57

58



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ο ρόλος της κυβερνητικής πολιτικής : είναι να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα στον τραπεζικό τομέα που θα συνεπικουρεί και 
δεν θα προβάλει εμπόδια στην ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων επιχειρήσεων.  Η κυβερνητική πολιτική μπορεί με άμεσες ή 
έμμεσες δράσεις να επηρεάσει την επιτυχία ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος δημιουργώντας ένα κατάλληλο κλίμα  
για  την  ανάπτυξη  βασικών  προϋποθέσεων  για  την  επιτυχία  ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος: των ανθρώπινων 
πόρων, των οικονομικών πόρων, και των πόρων που αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες, και τις σχέσεις μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων.

Η επιτυχία ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος κρίνεται εν πολλοίς από τους πόρους που μπορεί να διατεθούν για την 
ανάπτυξή του. Διακρίνονται τρεις κατηγορίες τέτοιων πόρων: 

 ανθρώπινοι πόροι (γνωσιακοί, διαχειριστικοί και διοικητικοί), 

 οικονομικοί πόροι, 

 πόροι που αφορούν τις κοινωνικές δεξιότητες, σχέσεις, και δικτυώσεις των εμπλεκομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
και των θεσμικών προϋποθέσεων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δράσης
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ΕΡΩΤΗΣΗ

29.Τι εννοούμε με τον όρο διεθνής επιχειρηματικότητα;
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Εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά πέραν των εθνικών συνόρων δηλαδή περιλαμβάνει 

επιχειρηματίες που λειτουργούν σε περισσότερες από μία χώρα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ

30. ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία που διαφέρουν η
διεθνής και η τοπική επιχειρηματικότητα;
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Βασικότερες διαφορές προκύπτουν

Περιβαλλοντικά πρότυπα

Νομοθεσία

Νομοθετικό πλαίσιο

Υποδομές

Φορολογία
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ΕΡΩΤΗΣΗ

31. Ποια είναι τα πιο κρίσιμα ζητήματα που εξετάζει μια
επιχείρηση πριν αποφασίσει να διεθνοποιηθεί;
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Α) Διοικητικά και οργανωτικά

 Επίπεδο δέσμευσης της εταιρείας και

 Διεθνής επιχειρηματικότητας

Β) Ζητήματα σχετικά με το προϊόν και την διανομή.

 Υπάρχει αγορά με για τα συγκεκριμένα προϊόντα?

 Πως θα φτάσει το προϊόν στην αγορά?

Γ) Οικονομικά θέματα και διαχείριση κινδύνων

 Χρηματοδότηση εξαγωγών

 Νομισματική ισοτιμία

 Προβλέψεις για πωλήσεις-κόστη –κέρδη

 Απαιτήσεις για κεφάλαια

 Απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης

 Μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας
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ΕΡΩΤΗΣΗ

32. Ποιες είναι οι σημαντικότερες μέθοδοι ανάπτυξης της
διεθνούς επιχειρηματικότητας;
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Διεθνοποίηση μέσω εξαγωγών
(άμεσες και έμμεσες εξαγωγές)

• Συμμετοχικές συμφωνίες
(licensing, franchising,έργο με
το κλειδί στο χέρι

• Άμεσες επενδύσεις
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ΕΡΩΤΗΣΗ
33. Τι γνωρίζετε για το μοντέλο ανάπτυξης

διεθνούς εμπορίου τουVernon
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Το μοντέλο του Vernon αποτελεί μια κλασσική οικονομική 

προσέγγιση για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Μέσω 

αυτού του μοντέλου ο  Vernon προσπαθεί να εξηγήσει τους 

λόγους εμφάνισης του διεθνούς εμπορίου μέσω του κύκλου 

ζωής του προιόντος (Κ.Τ.Π)

Πιο αναλυτικά στο πρώτο στάδιο οι επιχειρηματίας εδραιώνει 

εγχώρια αγορά για το προιόν του. 

Στο στάδιο 2 η επιχείρηση αποφασίζει εξαγωγές εκεί που 

υπάρχει ζήτηση. Οι εξαγωγές προτιμούνται να γίνονται μέσω 

αντιπροσώπου. Στο τρίτο στάδιο προωθείται η ιδέα της άμεσης 

ξένης επένδυσης.
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ΕΡΩΤΗΣΗ
34. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά που
εξετάζει μια
επιχείρηση πριν την
είσοδό της σε μια νέα
αγορά;
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Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τα ακόλουθα:

• Αγορά (μέγεθος αγοράς και ρυθμός ανάπτυξης), στάδιο ΚΤΠ, τάσεις αγοραστών, κοινωνικοπολιτιστικοί
παράγοντες και φυσικό περιβάλλον.

• Θεσμοί-marketing (συστήματα διανομής, επικοινωνία, διαφήμιση, έρευνα αγοράς.

• Συνθήκες στον κλάδο (ανταγωνισμός, τεχνολογικό επίπεδο, υποδομές)

• Νομικό και θεσμικό πλαίσιο

• Πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί)

• Πολιτικό περιβάλλον (πολιτική σταθερότητα και αστάθεια , κοινωνική πολιτική)
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ΕΡΩΤΗΣΗ

35. Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες που σταδιακά
οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινομένου της
παγκοσμιοποίησης;
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• ΟΙ νέες τεχνολογικές εξελίξεις

• Ο ρόλος της πολιτικής (περιορισμός ή κατάργηση των διεθνών 

εμποδίων)

• Η άνοδος του μεριδίου νέων βιομηχανικών χωρών όπως η 

Ιαπωνία, η Κορέα , η Σιγκαπούρη, η Κίνα κλπ.

• Η ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων από αναπτυγμένες σε 

αναπτυσσόμενες χώρες.

• Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων.
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ΕΡΩΤΗΣΗ

36. Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η χρηματοδότηση της
επιχειρηματικής ιδέας;
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Η  εξεύρεση  χρηματικών  πόρων,  είτε  πρόκειται  για  κεφάλαιο  εκκίνησης  είτε  για ενδιάμεση χρηματοδότηση, είναι μία από 
τις πλέον δύσκολες αποφάσεις για τον νέο επιχειρηματία και την επιχείρηση. Το δίλημμα τίθεται σε δύο διαστάσεις:

• Δανεισμός με επιτόκιο ή μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή εκχώρηση δικαιωμάτων επί της επιχείρησης  (μέσω  
μετοχών)  έναντι  παροχής  κεφαλαίου; Η εναλλακτική περίπτωση, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο, εκχωρεί δικαιώματα στον 
επενδυτή τόσο σε  μερίδια  μετοχών  όσο  και  σε  θέματα  διοίκησης  και  λήψης  αποφάσεων,  σε αντάλλαγμα για τα 
κεφάλαια που επενδύει. 

• Ίδια/εσωτερικά (κεφάλαια των ιδιοκτητών) ή ξένα/εξωτερικά κεφάλαια (δανεισμός);

• Τα ίδια κεφάλαια προέρχονται συνήθως από τους ιδιοκτήτες, συγγενείς, φίλους και επιχειρηματικούς συνεργάτες 
ή ακόμη και από την κεφαλαιοποίηση παγίων στοιχείων της ίδιας της επιχείρησης εφόσον ήδη λειτουργεί, ενώ τα ξένα 
κεφάλαια αφορούν κυρίως εξωτερικούς χρηματοδότες (τράπεζες, κρατικά προγράμματα επιχορηγήσεων, ιδιωτικά  ιδρύματα,  
κλπ).
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
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1. Η επιχειρηματικότητα είναι...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

(α) η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να

εμπεριέχει αξία

(β) η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο εμπεριέχει αξία, μέσω

της ανάληψης του σχετικού οικονομικού, ψυχολογικού και κοινωνικού ρίσκου

(γ) η προσπάθεια δημιουργίας πλούτου

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να εμπεριέχει αξία

(β) η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για τη δημιουργία κάτι νέου, το οποίο εμπεριέχει αξία, μέσω της ανάληψης του 

σχετικού οικονομικού, ψυχολογικού και κοινωνικού ρίσκου

(γ) η προσπάθεια δημιουργίας πλούτου

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
2. Οι καινοτόμοι-επιχειρηματίες διαφέρουν από τους
εφευρέτες στο ότι...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

(α) οι εφευρέτες δημιουργούν κάτι νέο

(β) οι καινοτόμοι-επιχειρηματίες δημιουργούν κάτι νέο

(γ) οι καινοτόμοι-επιχειρηματίες κινητοποιούν το πλήθος των διαθέσιμων πόρων και

αναλαμβάνουν ρίσκο

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) οι εφευρέτες δημιουργούν κάτι νέο

(β) οι καινοτόμοι-επιχειρηματίες δημιουργούν κάτι νέο

(γ) οι καινοτόμοι-επιχειρηματίες κινητοποιούν το πλήθος των διαθέσιμων πόρων και αναλαμβάνουν ρίσκο

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

(α) Η έννοια του «επιχειρηματία» (entrepreneur) δεν ξεχωρίζει από αυτή του «businessman».

(β) Ο επιχειρηματίας (entrepreneur) δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων (ιδίων ή

άλλων) με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους.

(γ) Ο businessman αναλαμβάνει ρίσκο, αντιλαμβάνεται ευκαιρίες, και ξεκινά κάτι νέο.

(δ) Ο επιχειρηματίας (entrepreneur) αναλαμβάνει ρίσκο, αντιλαμβάνεται ευκαιρίες, και ξεκινά κάτι

νέο.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Η έννοια του «επιχειρηματία» (entrepreneur) δεν ξεχωρίζει από αυτή του «businessman».

(β) Ο επιχειρηματίας (entrepreneur) δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων (ιδίων ή άλλων) με απώτερο σκοπό

την εξασφάλιση κέρδους.

(γ) Ο businessman αναλαμβάνει ρίσκο, αντιλαμβάνεται ευκαιρίες, και ξεκινά κάτι νέο.

(δ) Ο επιχειρηματίας (entrepreneur) αναλαμβάνει ρίσκο, αντιλαμβάνεται ευκαιρίες, και ξεκινά κάτι νέο.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

4. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά
του επιχειρηματία σύμφωνα με τον McClelland (1961);

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) πρωτοβουλία και θετική σκέψη

(β) αποτελεσματικότητα

(γ) αυτοπεποίθηση

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) πρωτοβουλία και θετική σκέψη

(β) αποτελεσματικότητα

(γ) αυτοπεποίθηση

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
5. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της εταιρικής επιχειρηματικότητας ΕΚΤΟΣ:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) ισχυρός τεχνολογικός προσανατολισμός της επιχείρησης και ενθάρρυνση 

νέων ιδεών

(β) ανεκτικότητα στα λάθη και στην αποτυχία

(γ) αποδοχή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα εργασίας

(δ) υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) ισχυρός τεχνολογικός προσανατολισμός της επιχείρησης και ενθάρρυνση 

νέων ιδεών

(β) ανεκτικότητα στα λάθη και στην αποτυχία

(γ) αποδοχή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα εργασίας

(δ) υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
6. Οι ηθικές και νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο
νέος επιχειρηματίας είναι...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) απλές

(β) λίγες

(γ) δεν τους αφορούν

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) απλές

(β) λίγες

(γ) δεν τους αφορούν

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
7. Η οικονομική ανάπτυξη αφορά...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) μια ποιοτική αλλαγή και αναδιάρθρωση μιας οικονομίας

(β) την ποσοστιαία αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

(γ) μια ποσοτική αλλαγή ή επέκταση του παραγωγικού δυναμικού μιας 

οικονομίας

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) μια ποιοτική αλλαγή και αναδιάρθρωση μιας οικονομίας

(β) την ποσοστιαία αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

(γ) μια ποσοτική αλλαγή ή επέκταση του παραγωγικού δυναμικού μιας οικονομίας

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

8. Οι επιχειρήσεις ............... θεωρούνται ιδιαίτερα καινοτόμες.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) λιανικής και χονδρικής πώλησης

(β) δημοσίας διοίκησης

(γ) έντασης γνώσης

(δ) τηλεπικοινωνιών.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) λιανικής και χονδρικής πώλησης

(β) δημοσίας διοίκησης

(γ) έντασης γνώσης

(δ) τηλεπικοινωνιών.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

9. Ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης στην επιχειρηματική

δραστηριότητα...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) δεν περιορίζεται μόνο στη ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων που 
επιθυμούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνητικών 
τους προσπαθειών

(β) περιορίζεται μόνο στη ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων που επιθυμούν 
να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους 
προσπαθειών

(γ) είναι καθαρά επικουρικός

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) δεν περιορίζεται μόνο στη ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων που 
επιθυμούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των 
ερευνητικών τους προσπαθειών

(β) περιορίζεται μόνο στη ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων που επιθυμούν 
να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τα αποτελέσματα των ερευνητικών τους 
προσπαθειών

(γ) είναι καθαρά επικουρικός

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Ποια από τις
παρακάτω προτάσεις
είναι ΣΩΣΤΗ;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Υπάρχουν μόνο εξωτερικές πηγές ερεθισμάτων για την αναγνώριση 

επιχειρηματικών ευκαιριών.

(β) Μια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τρία διακριτά χαρακτηριστικά.

(γ) Η επιχειρηματική ευκαιρία πρέπει να ταιριάζει με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τους στόχους του επιχειρηματία.

(δ) Οι έννοιες επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματική ευκαιρία ταυτίζονται

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Υπάρχουν μόνο εξωτερικές πηγές ερεθισμάτων για την αναγνώριση 

επιχειρηματικών ευκαιριών.

(β) Μια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τρία διακριτά χαρακτηριστικά.

(γ) Η επιχειρηματική ευκαιρία πρέπει να ταιριάζει με τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τους στόχους του επιχειρηματία.

(δ) Οι έννοιες επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματική ευκαιρία ταυτίζονται

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

11. Η διαδικασία για να προσδιοριστεί αν μια ιδέα είναι
βιώσιμη είναι η ανάπτυξη του επιχειρηματικού

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Σωστό

(β) Λάθος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Σωστό

(β) Λάθος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
12. Οι «γαζέλες» είναι επιχειρήσεις που

χαρακτηρίζονται από

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) σημαντική καινοτομική δραστηριότητα

(β) εστίαση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας

(γ) ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης συγκριτικά με το μέσο όρο του κλάδου τους

(δ) παραδοσιακά μεγάλο μέγεθος σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στον 

κλάδο τους

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) σημαντική καινοτομική δραστηριότητα

(β) εστίαση σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας

(γ) ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης συγκριτικά με το μέσο όρο του 

κλάδου τους

(δ) παραδοσιακά μεγάλο μέγεθος σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στον 

κλάδο τους

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
13. Mεταξύ των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της

επιχείρησης είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η μη καλλιέργεια διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων

(β) η συγκεντρωτική διαχείριση και λήψη αποφάσεων από ένα και μόνο άτομο

(γ) η απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια

(δ) η χρηστή διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η μη καλλιέργεια διοικητικών και διαχειριστικών ικανοτήτων

(β) η συγκεντρωτική διαχείριση και λήψη αποφάσεων από ένα και μόνο άτομο

(γ) η απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια

(δ) η χρηστή διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
14. Με ποιο τρόπο οι νέες επιχειρήσεις κάνουν
συνήθως τη πρώτη τους είσοδο σε αγορές του
εξωτερικού;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) μέσω εξαγωγών

(β) μέσω αδειοδότησης

(γ) μέσω δικαιοχρησίας

(δ) με την λειτουργία θυγατρικών επιχειρήσεων

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) μέσω εξαγωγών

(β) μέσω αδειοδότησης

(γ) μέσω δικαιοχρησίας

(δ) με την λειτουργία θυγατρικών επιχειρήσεων

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

15. Με τον όρο «διεθνής επιχειρηματικότητα» εννοούμε:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά

(β) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά σε περιφερειακό επίπεδο

(γ) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά πέραν των εθνικών συνόρων

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά

(β) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά σε περιφερειακό επίπεδο

(γ) τη διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

επιχειρηματικά πέραν των εθνικών συνόρων

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
16. Σύμφωνα με τον Schumpeter καινοτομώ

σημαίνει:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) εισάγω κάτι καινούργιο

(β) εισάγω κάτι πρωτότυπο

(γ) εισάγω κάτι καινούργιο, κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό από αυτό που 

προϋπήρχε

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) εισάγω κάτι καινούργιο

(β) εισάγω κάτι πρωτότυπο

(γ) εισάγω κάτι καινούργιο, κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό από 

αυτό που προϋπήρχε

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
17. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ

είναι σωστή:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Για τον Schumpeter, δεν υπάρχει νέα γνώση (με την έννοια της γνώσης που 

δημιουργείται «από το μηδέν»), μόνο νέοι συνδυασμοί προϋπάρχουσας 

γνώσης.

(β) Η καινοτομία, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι καθοριστική για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων.

(γ) Η εφεύρεση από μόνη της συνιστά καινοτομία.

(δ) Η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα αξιοποίησης νέας γνώσης προκειμένου 

να προσφερθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που θέλουν κάποιοι πελάτες.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Για τον Schumpeter, δεν υπάρχει νέα γνώση (με την έννοια της γνώσης 

που δημιουργείται «από το μηδέν»), μόνο νέοι συνδυασμοί προϋπάρχουσας

γνώσης.

(β) Η καινοτομία, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι καθοριστική για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων.

(γ) Η εφεύρεση από μόνη της συνιστά καινοτομία.

(δ) Η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα αξιοποίησης νέας γνώσης προκειμένου 

να προσφερθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία που θέλουν κάποιοι πελάτες.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

18. Μεταξύ των παραγόντων που σταδιακά οδήγησαν στην
ανάπτυξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης
περιλαμβάνονται:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η τεχνολογική αλλαγή

(β) η οικονομική ολοκλήρωση

(γ) η ωρίμανση αγορών στον ανεπτυγμένο κόσμο

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η τεχνολογική αλλαγή

(β) η οικονομική ολοκλήρωση

(γ) η ωρίμανση αγορών στον ανεπτυγμένο κόσμο

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
19. Η ανάπτυξη ως μορφή Έρευνας και

Ανάπτυξης (Ε&Α) αφορά σε:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα που στοχεύει στην δημιουργία 

γνώσης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου

(β) συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αντλεί, βασίζεται σε 

προϋπάρχουσα γνώση με στόχο την παραγωγή και εμπορευματοποίηση ενός 

νέου προϊόντος ή στην σημαντική βελτίωση ενός υπάρχοντος προϊόντος

(γ) ερευνητική δραστηριότητα που έχει σαν σκοπό την δημιουργία νέας γνώσης 

χωρίς να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό αυτής της δραστηριότητας κάποια 

συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή ή χρήση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα που στοχεύει στην δημιουργία 
γνώσης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου

(β) συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αντλεί, βασίζεται σε 
προϋπάρχουσα γνώση με στόχο την παραγωγή και εμπορευματοποίηση 
ενός νέου προϊόντος ή στην σημαντική βελτίωση ενός υπάρχοντος 
προϊόντος

(γ) ερευνητική δραστηριότητα που έχει σαν σκοπό την δημιουργία νέας γνώσης 
χωρίς να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό αυτής της δραστηριότητας κάποια 
συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή ή χρήση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
20. Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο ρόλος

ενός ερευνητικού εργαστηρίου σε κάποιο
Πολυτεχνείο;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) εκπόνηση βασικής έρευνας

(β) εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας

(γ) μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας σε κάποιες επιχειρήσεις

(δ) μίγμα από όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) εκπόνηση βασικής έρευνας

(β) εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας

(γ) μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας σε κάποιες επιχειρήσεις

(δ) μίγμα από όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
21. Η τεχνολογία ορίζεται ως...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) σύστημα δημιουργημένο από ανθρώπους, που χρησιμοποιεί γνώση και 

οργανωτικές αρχές για να παράξει εργαλεία και τεχνικές χρήσιμα για κάποιο 

σκοπό

(β) σύστημα που παράγει εργαλεία χρήσιμα για κάποιο σκοπό

(γ) hardware (εργαλεία) και software (λογισμικό)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) σύστημα δημιουργημένο από ανθρώπους, που χρησιμοποιεί γνώση 

και οργανωτικές αρχές για να παράξει εργαλεία και τεχνικές χρήσιμα για 

κάποιο σκοπό

(β) σύστημα που παράγει εργαλεία χρήσιμα για κάποιο σκοπό

(γ) hardware (εργαλεία) και software (λογισμικό)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
22. H ανάλυση ενός εθνικού συστήματος

καινοτομίας διαρθρώνεται σε:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) 2 επίπεδα

(β) 3 επίπεδα

(γ) 4 επίπεδα

(δ) 5 επίπεδα

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) 2 επίπεδα

(β) 3 επίπεδα

(γ) 4 επίπεδα

(δ) 5 επίπεδα

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

23. Τα δημόσια διαθέσιμα αγαθά και πόροι που είναι κρίσιμοι
για την ρηξικέλευθη, επαναστατική τεχνολογική καινοτομία
είναι:
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6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η βασική επιστημονική /τεχνολογική έρευνα

(β) οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

(γ) η δεξαμενή ικανού ανθρώπινου δυναμικού

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η βασική επιστημονική /τεχνολογική έρευνα

(β) οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

(γ) η δεξαμενή ικανού ανθρώπινου δυναμικού

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

24. Κατά την διάρκεια του Τεχνολογικού Κύκλου η έμφαση
του ανταγωνισμού κατά τη ρευστή φάση εμφανίζεται σε:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) βασικά χαρακτηριστικά επίδοσης και αρχιτεκτονική του προϊόντος

(β) ποικιλία προϊόντων με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά

(γ) μείωση του κόστους

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) βασικά χαρακτηριστικά επίδοσης και αρχιτεκτονική του προϊόντος

(β) ποικιλία προϊόντων με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά

(γ) μείωση του κόστους

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
25. Η σιγμοειδής καμπύλη υπονοεί ότι:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι 

σχετικά βραδύς

(β) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι 

ταχύς

(γ) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι 

μέτριος

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας 

είναι σχετικά βραδύς

(β) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι 

ταχύς

(γ) ο ρυθμός της βελτίωσης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι 

μέτριος

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
26. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι

σωστή:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Ο κύκλος της δημιουργικής καταστροφής σχετίζεται πάντα με τεχνολογικές 

καινοτομίες.

(β) Όλα τα κύματα Κοντρατίεφ έχουν την ίδια διάρκεια.

(γ) To τρανζίστορ αποτελεί παράδειγμα διαταρακτικής καινοτομίας.

(δ) Κατά την προ-παραδειγματική φάση του τεχνολογικού κύκλου γίνεται η 

ανάδυση του κυρίαρχου «παραδείγματος».
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Ο κύκλος της δημιουργικής καταστροφής σχετίζεται πάντα με τεχνολογικές 

καινοτομίες.

(β) Όλα τα κύματα Κοντρατίεφ έχουν την ίδια διάρκεια.

(γ) To τρανζίστορ αποτελεί παράδειγμα διαταρακτικής καινοτομίας.

(δ) Κατά την προ-παραδειγματική φάση του τεχνολογικού κύκλου γίνεται η 

ανάδυση του κυρίαρχου «παραδείγματος».

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

27. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί χαρακτηριστικό για
την ανάδυση του κυρίαρχου τεχνολογικού προτύπου;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η βασική τεχνολογία περνάει σε φάση έντονου πειραματισμού

(β) τα περιθώρια κέρδους αρχίζουν να μειώνονται

(γ) η αγορά αρχίζει πλέον να παίρνει σαφή χαρακτηριστικά

(δ) η παραγωγική διαδικασία αρχίζει να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η βασική τεχνολογία περνάει σε φάση έντονου πειραματισμού

(β) τα περιθώρια κέρδους αρχίζουν να μειώνονται

(γ) η αγορά αρχίζει πλέον να παίρνει σαφή χαρακτηριστικά

(δ) η παραγωγική διαδικασία αρχίζει να γίνεται περισσότερο αποτελεσματική

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
28. Σύμφωνα με τη διαφοροποίηση η

καινοτομία παραγωγικών διαδικασιών αφορά:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση της 

γνώσης και εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί

(β) την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας για υποστήριξη υψηλότερων 

ανοχών ,καλύτερο ποιοτικό έλεγχο, περισσότερο αξιόπιστο προγραμματισμό 

της παραγωγής, μεγαλύτερη ταχύτητα στην παράδοση, κ.α

(γ) στις προσαρμογές στην παραγωγική διαδικασία κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνεται η παραγωγική διαδικασία και ο εφοδιασμός στις απαιτήσεις 

για χαμηλό κόστος

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση της 
γνώσης και εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί

(β) την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας για υποστήριξη 
υψηλότερων ανοχών ,καλύτερο ποιοτικό έλεγχο, περισσότερο αξιόπιστο 
προγραμματισμό της παραγωγής, μεγαλύτερη ταχύτητα στην παράδοση, 
κ.α

(γ) στις προσαρμογές στην παραγωγική διαδικασία κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται η παραγωγική διαδικασία και ο εφοδιασμός στις απαιτήσεις 
για χαμηλό κόστος

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

29. Σύμφωνα με τις εναλλακτικές στρατηγικές «χρονισμού» 
της καινοτομίας η στόχευση μίας επιχείρησης όταν
ακολουθείται επιθετική στρατηγική είναι:
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6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) τεχνολογική πρωτοπορία και
πρωτοκαθεδρία στην αγορά

(β) να μην είναι πρωτοπόρος, αλλά
να μπορεί να ακολουθήσει γρήγορα
τις εξελίξεις

(γ) η επιχείρηση να ακολουθεί τις
εξελίξεις με χρονική απόσταση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) τεχνολογική πρωτοπορία και πρωτοκαθεδρία στην αγορά

(β) να μην είναι πρωτοπόρος, αλλά να μπορεί να ακολουθήσει γρήγορα τις 

εξελίξεις

(γ) η επιχείρηση να ακολουθεί τις εξελίξεις με χρονική απόσταση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

159

160



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
30. Ενδεικτικοί δείκτες μέτρησης καινοτομίας

που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) % ΜΜΕ που υιοθετούν διαχειριστικές καινοτομίες (οργάνωσης ή 

μάρκετινγκ)

(β) % καινοτόμων επιχειρήσεων (σε προϊόντα ή διαδικασίες) που πέτυχαν 

μείωση εργατικού κόστους

(γ) % των συνολικών εξαγωγών που αφορούν υπηρεσίες έντασης γνώσης

(δ) όλοι οι παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) % ΜΜΕ που υιοθετούν διαχειριστικές καινοτομίες (οργάνωσης ή 

μάρκετινγκ)

(β) % καινοτόμων επιχειρήσεων (σε προϊόντα ή διαδικασίες) που πέτυχαν 

μείωση εργατικού κόστους

(γ) % των συνολικών εξαγωγών που αφορούν υπηρεσίες έντασης γνώσης

(δ) όλοι οι παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
31. Σύμφωνα με τη θεωρία των τομεακών

συστημάτων καινοτομίας, ως τομέας ορίζεται:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων για μια υπάρχουσα (αγορά) χωρίς να 

μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(β) ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων για μια υπάρχουσα ή αναδυόμενη ζήτηση 

(αγορά) και μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(γ) ένα σύνολο δραστηριοτήτων για μια αναδυόμενη ζήτηση (αγορά) χωρίς να 

μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων για μια υπάρχουσα (αγορά) χωρίς να 

μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(β) ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση 

συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων για μια υπάρχουσα ή αναδυόμενη 

ζήτηση (αγορά) και μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(γ) ένα σύνολο δραστηριοτήτων για μια αναδυόμενη ζήτηση (αγορά) χωρίς να 

μοιράζονται κοινή τεχνολογική γνώση

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

32. Ο όρος «σχηματισμοί επιχειρήσεων» προσδιορίζει:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) μια ομαδοποίηση μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που συνήθως 
χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που δεν εξειδικεύονται σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων

(β) μια ομαδοποίηση μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που συνήθως 
δεν χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που εξειδικεύονται σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων

(γ) ομαδοποίηση επιχειρήσεων που συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική 
εγγύτητα και που εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων και που 
συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένα κοινά και αλληλοσυμπληρούμενα 
χαρακτηριστικά

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) μια ομαδοποίηση μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που συνήθως 
χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που δεν εξειδικεύονται σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων

(β) μια ομαδοποίηση μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που συνήθως 
δεν χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που εξειδικεύονται σε ένα 
συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων

(γ) ομαδοποίηση επιχειρήσεων που συνήθως χαρακτηρίζονται από 
γεωγραφική εγγύτητα και που εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο 
δραστηριοτήτων και που συνδέονται μεταξύ τους με συγκεκριμένα κοινά και 
αλληλοσυμπληρούμενα χαρακτηριστικά

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
33. Ένα από τα τέσσερα στάδια μάθησης του

Kolb είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η αφηρημένη εννοιολόγηση

(β) η μη στοχαστική παρατήρηση

(γ) ο παθητικός πειραματισμός

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η αφηρημένη εννοιολόγηση

(β) η μη στοχαστική παρατήρηση

(γ) ο παθητικός πειραματισμός

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
34. Η ρητή γνώση είναι εύκολο να

κωδικοποιηθεί και να επικοινωνηθεί από
άτομο σε άτομο.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Σωστό

(β) Λάθος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Σωστό

(β) Λάθος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
35. Σύμφωνα με τον Νοnaka στο στάδιο της

εσωτερίκευσης της γνώσης:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η άρρητη γνώση μετατρέπεται σε άρρητη γνώση

(β) η άρρητη γνώση μετατρέπεται σε ρητή γνώση

(γ) η ρητή γνώση μετατρέπεται σε ρητή γνώση

(δ) η ρητή γνώση μετατρέπεται σε άρρητη γνώση

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η άρρητη γνώση μετατρέπεται σε άρρητη γνώση

(β) η άρρητη γνώση μετατρέπεται σε ρητή γνώση

(γ) η ρητή γνώση μετατρέπεται σε ρητή γνώση

(δ) η ρητή γνώση μετατρέπεται σε άρρητη γνώση

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
36. Η ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης

αναφέρεται:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) στις διαδικασίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να ενσωματώνει την γνώση 
στις λειτουργίες της

(β) στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να ανασυνθέτει και 
συνδυάζει την εξωτερική γνώση, που έχει αποκτήσει και αφομοιώσει, με την 
υπάρχουσα γνώση και εμπειρίες στο εσωτερικό της

(γ) στις ρουτίνες και διαδικασίες που έχει στην διάθεση της η επιχείρηση και που της 
επιτρέπουν να αναλύει, να επεξεργάζεται, και εν τέλει να κατανοεί σε βάθος την 
πληροφορία που έχει αποκτηθεί από εξωτερικές πηγές

(δ) στην δυνατότητα του οργανισμού να αξιολογεί σωστά και να αποκτά πρόσβαση 
σε γνώση που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό της και που μπορεί να είναι κρίσιμης 
σημασίας για τις δραστηριότητες του

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) στις διαδικασίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να ενσωματώνει την γνώση 
στις λειτουργίες της

(β) στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να ανασυνθέτει και 
συνδυάζει την εξωτερική γνώση, που έχει αποκτήσει και αφομοιώσει, με την 
υπάρχουσα γνώση και εμπειρίες στο εσωτερικό της

(γ) στις ρουτίνες και διαδικασίες που έχει στην διάθεση της η επιχείρηση και 
που της επιτρέπουν να αναλύει, να επεξεργάζεται, και εν τέλει να κατανοεί σε 
βάθος την πληροφορία που έχει αποκτηθεί από εξωτερικές πηγές

(δ) στην δυνατότητα του οργανισμού να αξιολογεί σωστά και να αποκτά πρόσβαση 
σε γνώση που έχει αναπτυχθεί στο εξωτερικό της και που μπορεί να είναι κρίσιμης 
σημασίας για τις δραστηριότητες του

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
37. Το μοντέλο έκτης γενιάς της «ανοικτής

καινοτομίας» είναι ...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) ένα μοντέλο για την οργάνωση της διαδικασίας της καινοτομίας όπου οι 

επιχειρήσεις αναζητούν ιδέες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό 

τους περιβάλλον

(β) μια προσέγγιση για την διαχείριση του κινδύνου που συνεπάγεται η 

καινοτομία

(γ) ένα μοντέλο που υποστηρίζει την ανάγκη διάθεσης απεριόριστων πόρων 

για καινοτομικές δραστηριότητες

(δ) ένα μοντέλο που υποστηρίζει ότι στα έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων 

πρέπει να διατίθεται ένας μεγάλος αριθμός στελεχών για την υλοποίηση τους

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) ένα μοντέλο για την οργάνωση της διαδικασίας της καινοτομίας όπου 

οι επιχειρήσεις αναζητούν ιδέες τόσο από το εσωτερικό όσο και από το 

εξωτερικό τους περιβάλλον

(β) μια προσέγγιση για την διαχείριση του κινδύνου που συνεπάγεται η 

καινοτομία

(γ) ένα μοντέλο που υποστηρίζει την ανάγκη διάθεσης απεριόριστων πόρων 

για καινοτομικές δραστηριότητες

(δ) ένα μοντέλο που υποστηρίζει ότι στα έργα ανάπτυξης νέων προϊόντων 

πρέπει να διατίθεται ένας μεγάλος αριθμός στελεχών για την υλοποίηση τους

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

38. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αντλήσει μια
επιχείρηση από ερευνητικές συνεργασίες είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η μάθηση και δημιουργία νέας γνώσης

(β) η ενίσχυση της ευελιξίας

(γ) το (α) και το (β)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η μάθηση και δημιουργία νέας γνώσης

(β) η ενίσχυση της ευελιξίας

(γ) το (α) και το (β)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
39. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

μπορεί να είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) τυπική

(β) άτυπη

(γ) (α) και (β)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) τυπική

(β) άτυπη

(γ) (α) και (β)

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

40. Μια επιχείρηση που κατασκευάζει ηλεκτρικές σκούπες, 
έχει ξεκινήσει το λεπτομερή μηχανολογικό σχεδιασμό μιας
νέας ηλεκτρικής σκούπας. Ποια είναι η επόμενη φάση στην
αναπτυξιακή διαδικασία;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά

(β) ανάπτυξη και έλεγχος διαφορετικών πρωτοτύπων του νέου προϊόντος

(γ) έρευνα αγοράς για να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις των εν δυνάμει 

καταναλωτών

(δ) πιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά

(β) ανάπτυξη και έλεγχος διαφορετικών πρωτοτύπων του νέου προϊόντος

(γ) έρευνα αγοράς για να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις των εν δυνάμει 

καταναλωτών

(δ) πιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

41. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις εκφράζει καλύτερα την
σημασία της παράλληλης υλοποίησης δραστηριοτήτων στην
διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων;

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) αυξάνει την πιθανότητα το τμήμα Ε&Α να σχεδιάζει προϊόντα που είναι 

δύσκολο να παραχθούν σε μαζική κλίμακα

(β) απαιτεί κοστοβόρες επαναλήψεις δραστηριοτήτων ανάμεσα στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης

(γ) μειώνει το χρόνο στο συνολικό κύκλο ανάπτυξης του νέου προϊόντος

(δ) δίνει την δυνατότητα για λεπτομερή μηχανολογικό σχεδιασμό αμέσως μόλις 

οριστεί η κεντρική ιδέα του νέου προϊόντος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) αυξάνει την πιθανότητα το τμήμα Ε&Α να σχεδιάζει προϊόντα που είναι 

δύσκολο να παραχθούν σε μαζική κλίμακα

(β) απαιτεί κοστοβόρες επαναλήψεις δραστηριοτήτων ανάμεσα στις 

διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης

(γ) μειώνει το χρόνο στο συνολικό κύκλο ανάπτυξης του νέου προϊόντος

(δ) δίνει την δυνατότητα για λεπτομερή μηχανολογικό σχεδιασμό αμέσως μόλις 

οριστεί η κεντρική ιδέα του νέου προϊόντος

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
42. Στην Ομάδα Ελαφρών Βαρών:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) Τα μέλη εργάζονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων λειτουργικών διευθυντών. 

Το έργο εξελίσσεται σειριακά περνώντας από το ένα τμήμα στο άλλο.

(β) Υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός συντονισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων 

δεδομένης της ύπαρξης διευθυντή έργου.

(γ) Τα μέλη της ομάδας αντιπροσωπεύουν τα τμήματα από τα οποία προέρχονται 

αλλά στο πλαίσιο όμως μια ολοκληρωμένης και συνεκτικής ομάδας. Ο διευθυντής 

έργου έχει δύναμη στην επιχείρηση.

(δ) Τα μέλη της ομάδας δουλεύουν μαζί στον ίδιο χώρο και αναφέρονται μόνο στον 

διευθυντή έργου. Η ομάδα έχει ουσιαστικά πλήρη αυτονομία στην επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν το έργο της.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) Τα μέλη εργάζονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων λειτουργικών διευθυντών. 

Το έργο εξελίσσεται σειριακά περνώντας από το ένα τμήμα στο άλλο.

(β) Υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός συντονισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων 

δεδομένης της ύπαρξης διευθυντή έργου.

(γ) Τα μέλη της ομάδας αντιπροσωπεύουν τα τμήματα από τα οποία προέρχονται 

αλλά στο πλαίσιο όμως μια ολοκληρωμένης και συνεκτικής ομάδας. Ο διευθυντής 

έργου έχει δύναμη στην επιχείρηση.

(δ) Τα μέλη της ομάδας δουλεύουν μαζί στον ίδιο χώρο και αναφέρονται μόνο στον 

διευθυντή έργου. Η ομάδα έχει ουσιαστικά πλήρη αυτονομία στην επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν το έργο της.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
43. Η σχέση του συγκεντρωτισμού ενός

οργανισμού σε σχέση με την καινοτομία είναι:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) θετική

(β) αρνητική

(γ) και θετική και αρνητική

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) θετική

(β) αρνητική

(γ) και θετική και αρνητική

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

44. Για να χαρακτηριστεί μία επιχείρηση ως αμφιδέξιος
οργανισμός θα πρέπει να επιτύχει όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ
από:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) να διατηρήσει ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας μέσα από την τμηματοποίηση 

σε μικρές αυτόνομες επιχειρησιακές μονάδες

(β) να διατηρεί δομές με μικρό αριθμό ιεραρχικών επιπέδων

(γ) να καλλιεργήσει μία εταιρική κουλτούρα που να είναι ταυτόχρονα αυστηρή 

και χαλαρή

(δ) να διατηρεί σχετικά μεγάλες σε μέγεθος επιχειρησιακές μονάδες με χαμηλό 

βαθμό

αυτονομίας
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) να διατηρήσει ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας μέσα από την τμηματοποίηση 

σε μικρές αυτόνομες επιχειρησιακές μονάδες

(β) να διατηρεί δομές με μικρό αριθμό ιεραρχικών επιπέδων

(γ) να καλλιεργήσει μία εταιρική κουλτούρα που να είναι ταυτόχρονα αυστηρή 

και χαλαρή

(δ) να διατηρεί σχετικά μεγάλες σε μέγεθος επιχειρησιακές μονάδες με 

χαμηλό βαθμό αυτονομίας

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

45. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι σωστή σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις;
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) αντιμετωπίζουν προβλήματα στον
έλεγχο των εργαζομένων

(β) το να υποκινούν τους
εργαζόμενους είναι πολύ δύσκολο για
αυτές

(γ) τείνουν να είναι περισσότερο
προσανατολισμένες στην
εκμετάλλευση ευκαιριών

(δ) είναι περισσότερο πιθανό να έχουν
μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων
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ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) αντιμετωπίζουν προβλήματα στον έλεγχο των εργαζομένων

(β) το να υποκινούν τους εργαζόμενους είναι πολύ δύσκολο για αυτές

(γ) τείνουν να είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην εκμετάλλευση 

ευκαιριών

(δ) είναι περισσότερο πιθανό να έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων
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6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

46. Μεταξύ των πηγών άντλησης επιχειρηματικών ιδεών είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) περιοδικά ή
εφημερίδες

(β) χόμπι

(γ) τυχαία γεγονότα

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) περιοδικά ή εφημερίδες

(β) χόμπι

(γ) τυχαία γεγονότα

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
47. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της

επιχειρηματικής ιδέας είναι να είναι:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) λογική

(β) υλοποιήσιμη

(γ) λογική και
υλοποιήσιμη

(δ) κανένα από τα
παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) λογική

(β) υλοποιήσιμη

(γ) λογική και υλοποιήσιμη

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ
48. Στην πρωτογενή έρευνα ο επιχειρηματίας:
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ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) δε χρειάζεται να
συλλέξει πληροφορίες

(β) συλλέγει πληροφορίες
από βάσεις δεδομένων

(γ) συλλέγει πληροφορίες
από το διαδίκτυο

(δ) συλλέγει μόνος του
πληροφορίες
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) δε χρειάζεται να συλλέξει πληροφορίες

(β) συλλέγει πληροφορίες από βάσεις δεδομένων

(γ) συλλέγει πληροφορίες από το διαδίκτυο

(δ) συλλέγει μόνος του πληροφορίες

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ
49. Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) τεχνικές άγνωστες παγκοσμίως

(β) παλαιά επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι 

επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής

(γ) νέα επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι 

επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                ΤΗΛ.210-5711484                 
6970401981

ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) τεχνικές άγνωστες παγκοσμίως

(β) παλαιά επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι 

επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής

(γ) νέα επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι 

επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

50. Το Επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει...

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) να είναι ειλικρινές

(β) να υποεκτιμά το κόστος και τα έξοδα

(γ) να υπερεκτιμά τα έσοδα

(δ) κανένα από τα παραπάνω
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) να είναι ειλικρινές

(β) να υποεκτιμά το κόστος και τα έξοδα

(γ) να υπερεκτιμά τα έσοδα

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

51. H δήλωση αποστολής είναι:
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) η δήλωση των βασικών στόχων της επιχείρησης

(β) ένα σύνολο από πεποιθήσεις και αρχές που υπάρχει στο υπόβαθρο της επιχείρησης

(γ) η δήλωση του λόγου ύπαρξης της επιχείρησης

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) η δήλωση των βασικών στόχων της επιχείρησης

(β) ένα σύνολο από πεποιθήσεις και αρχές που υπάρχει στο υπόβαθρο της επιχείρησης

(γ) η δήλωση του λόγου ύπαρξης της επιχείρησης

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

52. Μεταξύ των ζητημάτων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο του
λειτουργικού σχεδιασμού ενός προϊόντος είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) ποια παραγωγή μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί

(β) ποιο σύστημα ελέγχου της ποιότητας θα χρησιμοποιηθεί

(γ) ποιοι είναι οι βασικοί προμηθευτές

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) ποια παραγωγή μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί

(β) ποιο σύστημα ελέγχου της ποιότητας θα χρησιμοποιηθεί

(γ) ποιοι είναι οι βασικοί προμηθευτές

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

53. Μεταξύ των ζητημάτων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο της
επιλογής τοποθεσίας παραγωγής είναι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

229

230



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) τι είδους χώρος χρειάζεται;

(β) πόσος χώρος χρειάζεται;

(γ) υπάρχει στην περιοχή προσφορά εργατικού δυναμικού;

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) τι είδους χώρος χρειάζεται;

(β) πόσος χώρος χρειάζεται;

(γ) υπάρχει στην περιοχή προσφορά εργατικού δυναμικού;

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

54. Η διαφοροποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίον η επιχείρηση:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) μειώνει το κόστος παραγωγής

(β) μειώνει το κόστος πώλησης

(γ) αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) μειώνει το κόστος παραγωγής

(β) μειώνει το κόστος πώλησης

(γ) αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

55. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μεγάλη όταν:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) υπάρχει υψηλό «κόστος αλλαγής» προμηθευτών

(β) δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα προϊόντα των προμηθευτών

(γ) υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα

(δ) υπάρχουν πολλοί προμηθευτές

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) υπάρχει υψηλό «κόστος αλλαγής» προμηθευτών

(β) δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα προϊόντα των προμηθευτών

(γ) υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα

(δ) υπάρχουν πολλοί προμηθευτές

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

56. Το μοντέλο 5 δυνάμεων του Porter αξιολογεί:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) το εσωτερικό περιβάλλον

(β) την ένταση ανταγωνισμού

(γ) την ένταση των αγοραστών

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) το εσωτερικό περιβάλλον

(β) την ένταση ανταγωνισμού

(γ) την ένταση των αγοραστών

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

57. Η ανάλυση ευαισθησίας:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) είναι μία μελέτη της μεταβολής της απόδοσης του εγχειρήματος ανάλογα με τη μεταβολή κρίσιμων παραμέτρων

(β) μπορεί να ελέγξει πόσο ευπαθής είναι η επιχείρηση σε αλλαγές ή απρόβλεπτες μεταβολές

(γ) είναι σημαντική τόσο για θέματα ρευστότητας όσο και για την επιτυχία της επιχείρησης

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) είναι μία μελέτη της μεταβολής της απόδοσης του εγχειρήματος ανάλογα με τη μεταβολή κρίσιμων παραμέτρων

(β) μπορεί να ελέγξει πόσο ευπαθής είναι η επιχείρηση σε αλλαγές ή απρόβλεπτες μεταβολές

(γ) είναι σημαντική τόσο για θέματα ρευστότητας όσο και για την επιτυχία της επιχείρησης

(δ) όλα τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

58. Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) H επιτελική σύνοψη είναι η επισκόπηση της επιχείρησης γραμμένη σε μία με δύο σελίδες.

(β) Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει πάντα μία συγκεκριμένη δομή

(γ) Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς.

(δ) Το νεκρό σημείο πωλήσεων είναι το σημείο εκείνο των πωλήσεων όπου η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

245

246



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) H επιτελική σύνοψη είναι η επισκόπηση της επιχείρησης γραμμένη σε μία με δύο σελίδες.

(β) Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει πάντα μία συγκεκριμένη δομή

(γ) Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς.

(δ) Το νεκρό σημείο πωλήσεων είναι το σημείο εκείνο των πωλήσεων όπου η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΕΡΩΤΗΣΗ

59. Η οικονομική πληροφόρηση μιας επιχείρησης εμπεριέχεται βασικά στις παρακάτω οικονομικές
καταστάσεις:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον ισολογισμό, την κατάσταση ταμειακών ροών

(β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον ισολογισμό

(γ) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση ταμειακών ροών

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον ισολογισμό, την κατάσταση ταμειακών ροών

(β) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον ισολογισμό

(γ) την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, την κατάσταση ταμειακών ροών

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΕΡΩΤΗΣΗ

60. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι:

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(α) εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά

(β) ανάπτυξη και έλεγχος διαφορετικών πρωτοτύπων του νέου προϊόντος

(γ) έρευνα αγοράς για να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις των εν δυνάμει καταναλωτών

(δ) πιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                                                                                          
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981

ΕΠΟΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 

ΟΡΘΗΑΠΑΝΤΗΣΗ

(α) είναι συνήθως εύποροι συγγενείς

(β) είναι συνήθως εύποροι ιδιώτες

(γ) είναι συνήθως εύποροι φίλοι

(δ) κανένα από τα παραπάνω

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα vicky.eclass4u@gmail.com                                                                
ΤΗΛ.210-5711484                 6970401981
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