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ΑΡΠ ΡΕΥΣΙΝΘ ΕΜΡΕΙΙΑ: 

• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 40 ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘσ 

• ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΘΤΕΣ ΡΕΑΣΑΝ ΜΕ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΤΙσ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Θ ΔΕΟ 44 ΕΚΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 

• ΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

• ΕΡΑΝΑΛΛΘΡΤΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ  

ΔΕΟ 44 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

• ΞΕΚΙΝΘΣΑΜΕ ΕΓΚΑΙΑ ΤΘΝ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

• ΔΕΝ ΡΑΝΙΚΟΒΛΘΘΘΚΑΜΕ 

• ΟΓΑΝΩΘΘΚΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΘΣΑΜΕ ΤΘΝ ΨΥΧΑΙΜΙΑ ΜΑΣ 

• ΕΤΟΙΜΑΣΑΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΘΛΑ ΑΧΕΙΑ 

• ΑΧΕΙΟ WORD ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ ΕΡΙΛΟΓΩΝ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

• ΑΧΕΙΟ ΜΕ ΟΛΘ ΤΘΝ ΑΡΑΑΙΤΘΤΘ ΘΕΩΙΑ ΚΑΙ CASE STUDIES 

• ΕΣΕΙΣ¨ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΖΝΑ WORD ΣΤΟ ΟΡΟΚΟ ΘΑ ΕΡΑΝΑΔΙΑΤΥΡΩΣΕΤΕ ΠΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΥ ΥΡΑΧΟΥΝ 

ΣΤΑ ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ 

 

 

ΔΕΟ 44 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΞΕΣΑΕΙ 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ηελ 

αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο; 

 

(α) ε επηζπκία λα πάξεη θαλείο ηελ ηχρε ζηα ρέξηα 

ηνπο  

(β) ε πξνψζεζε ησλ ηδεψλ ησλ επίδνμσλ 

επηρεηξεκαηηψλ 

(γ) ε πξννπηηθή γηα ρξεκαηηθέο απνιαβέο 

  

 

1) επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο (π.ρ. πξνψζεζε 

ηδεψλ, 

επθαηξία γηα θαηλνηνκία, θιπ). 

2) επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο (π.ρ. έιιεηςε 

άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο, δπζαξέζθεηα κε ηελ 

ππάξρνπζα απαζρφιεζε, θφβνο απφιπζεο, 

θιπ). 

• Ρρωτοβουλία και κετικι ςκζψθ 
• Ικανότθτα εντοπιςμοφ και αξιοποίθςθσ ευκαιριϊν 
• Ανάγκθ για ςυνζχιςθ κετικϊν παραδειγμάτων 
προθγοφμενων γενεϊν μζςω μίμθςθσ και δθμιουργίασ 
νζων επιτευγμάτων 
• Ανάλθψθ και τιρθςθ δεςμεφςεων 
• Ανάλθψθ υπολογίςιμων κινδφνων 
• Αυτοπεποίκθςθ 
• Ευελιξία 
• Αποτελεςματικότθτα 
• Ικανότθτα για ζλεγχο του άμεςου περιβάλλοντόσ του 
• Ανοχιςτθν αςάφεια 
• Πραμα 
• Δθμιουργικότθτα 
• Καινοτομία 

ΜΕΡΟ Α 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΩΝ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

Παπάγονηερ ηος εξωηεπικού πεπιβάλλονηορ 

πος ενδέσεηαι να επηπεάζοςν ηην απόθαζη 

για επισειπημαηική δπάζη 

(α) οικογενειακό πεπιβάλλον 

(β) εκπαίδεςζη 

(γ) δημογπαθικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. 

ηλικία) 

(δ) επαγγελμαηική εμπειπία 



27/4/2022 

4 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

2. Να αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ δύν εζσηεξηθέο 

πεγέο εξεζηζκάησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

αλαγλώξηζε επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ. 

Δζσηεξηθέο πεγέο (παξαδείγκαηα): 

• Ζ πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

• Τν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν 

• Τα ρφκπη 

• Τν νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν ζηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα 

Εξωτερικζσ πθγζσ: 
Απαιτιςεισ – Ανάγκεσ τθσ Αγοράσ 
Απαιτιςεισ – Ανάγκεσ των Ρρομθκευτϊν 
Απαιτιςεισ – Ανάγκεσ Των Συνεργατϊν 
 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

3. Να αλαθέξεηε παξάγνληεο νη νπνίνη επλννύλ ηελ 

αλάπηπμε εηαηξηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

• Ηζρπξφο ηερλνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

επηρείξεζεο 

θαη ελζάξξπλζε λέσλ ηδεψλ 

• Αλεθηηθφηεηα ζηα ιάζε θαη ζηελ απνηπρία 

• Δχθνιε πξφζβαζε θαη δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο 

εηαηξηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

• Δλζάξξπλζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ εξγαζίαο 

• Απνδνρή καθξνπξφζεζκνπ νξίδνληα εξγαζίαο αιιά θαη 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εηαηξηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

• Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο ησλ 

ζηειερψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

• Υπνζηήξημε απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε 
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4. Να αλαθέξεηε ηα ηξία βαζηθά είδε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

εγρεηξεκάησλ. 

 

Σηε βηβιηνγξαθία δηαθξίλνληαη ηξία βαζηθά είδε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ: 

• Τν πξώην είδνο αθνξά ζε εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη γηα λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ζρέζεο κηζζσηήο εξγαζίαο. 

• Τν δεύηεξν είδνο αθνξά ζε εηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεζεηψλ ή ρφκπη 

ησλ ηδξπηψλ ηνπο – κε άιια ιφγηα νη ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίεο 

εθαξκφδνπλ ην ιεγφκελν « έθαλαλ ην ρφκπη ηνπο επάγγεικα». 

• Τν ηξίην είδνο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο αθνξά ζε 

εηαηξείεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε λέαο, 

ηερλνινγηθήο ή επηζηεκνληθήο, γλψζεο. 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

5. Πξνζδηνξίζηε πιενλεθηήκαηα πνπ απνθηά κία 

κηθξή επηρείξεζε, όηαλ ιεηηνπξγεί σο “δνξπθόξνο” 

κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο. 

• Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη κέζσ ησλ 

ζπλεξγαζηψλ θαη απνθηνχλ πξφζβαζε ζε αγνξέο, 

ηερλνγλσζία θαη επηρεηξεκαηηθά δίθηπα πνπ ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ επθαηξίεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 

• Δπηκεξίδνπλ ην θφζηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη 

κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνη ̈φλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ηδηαίηεξα όταν το πεδίο γι’ αυτζσ είναι 
άγνωςτο και τα κόςτθ 
ιδιαίτερα υψθλά και με αβζβαιο 
αποτζλεςμα. 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

6. Να αλαθέξεηε 3 πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο από ηηο 

νπνίεο κπνξνύλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα επηρεηξήζεηο 

πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο θαη λα 

αλαιύζεηε κία από απηέο. 

 

• Κξαηηθέο εληζρχζεηο 

• Σηξαηεγηθνί εηαίξνη 

• Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Σπκκεηνρψλ πςεινχ 

θηλδχλνπ 

• Φξεκαηνδφηεζε κέζσ αξρηθήο δεκφζηαο δηάζεζεο 

κεηνρψλ δηακέζνπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ (Initial Public 

Offering) 

• Τξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

7. Πνηα είλαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε νηθνλνκηθό 

επίπεδν; 
• Σπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε κέζα απφ: 

α) ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 

β) ηελ ελίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο 

γ) ηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο 
• Επηπιένλ ε επηρεηξεκαηηθόηεηα: 

α) επηηαρχλεη ηηο δνκηθέο αιιαγέο 

β) βειηηψλεη ηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα (κε παξάιιεια 

νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο) 

γ) απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

δ) επηηαρχλεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο κηαο νηθνλνκίαο 

ε) απνηειεί δηέμνδν απφ ηελ αλεξγία θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε 
ζη) πξνζειθχεη επελδχζεηο ζηε ρψξα 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

• Οικονομικι μεγζκυνςθ 

• Με τον όρο οικονομικι μεγζκυνςθ εννοοφμε τθ ποςοτικι αλλαγι ι επζκταςθ του 
παραγωγικοφ δυναμικοφ μιασ οικονομίασ. 

• Θ οικονομικι μεγζκυνςθ μετράται ςυνικωσ ωσ ποςοςτιαία αφξθςθ του ακακάριςτου 
εγχϊριου προϊόντοσ ι του ακακάριςτου εκνικοφ προϊόντοσ ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ. 

• Μια οικονομία μπορεί να μεγεκυνκεί είτε «μζςω επζκταςθσ» χρθςιμοποιϊντασ 
περιςςότερουσ νζουσ πόρουσ (φυςικοφσ ανκρϊπινουσ, τεχνολογικοφσ), είτε μζςω 
μεγαλφτερθσ «ζνταςθσ», δθλαδι, χρθςιμοποιϊντασ τουσ ίδιουσ πόρουσ πιο αποτελεςματικά, 
ϊςτε να είναι περιςςότερο παραγωγικι. 

• Θ οικονομικι μεγζκυνςθ οδθγεί ςε βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου του πλθκυςμοφ, αφξθςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ, ενίςχυςθ των δθμόςιων οικονομικϊν λόγω τθσ ενίςχυςθσ των 
φορολογικϊν εςόδων, και ενκάρρυνςθ των επενδφςεων. 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

Οικονομικι ανάπτυξθ 
Θ οικονομικι ανάπτυξθ, από τθν άλλθ, αποτελεί τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ 
επιτυγχάνεται θ οικονομικι μεγζκυνςθ. 
Ουςιαςτικά πρόκειται για μια ποιοτικι αλλαγι και αναδιάρκρωςθ μιασ οικονομίασ που 
ςχετίηεται με τθν τεχνολογικι και κοινωνικι πρόοδο. 
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ οικονομικι ανάπτυξθ επιτυγχάνεται μζςω: 
(α) κυβερνθτικϊν πολιτικϊν για τθν επίτευξθ ςτόχων όπωσ ο ζλεγχοσ του πλθκωριςμοφ 
και θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ 
(β) πολιτικϊν και προγραμμάτων για τθ δθμιουργία ζργων υποδομισ και υπθρεςιϊν 
(αυτοκινθτόδρομοι, δίκτυα, υγεία, παιδεία, κλπ) 
(γ) πολιτικϊν για τθν βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθν ενίςχυςθ του 
παραγωγικοφ ιςτοφ. 
Θ επιχειρθματικότθτα θ οποία εκδθλϊνεται με τθν ίδρυςθ νζων μικρϊν επιχειριςεων 
κεωρείται ότι ςυμβάλει ςτθν οικονομικι μεγζκυνςθ μζςω τριϊν βαςικϊν μθχανιςμϊν: 
α) Τθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ δθμιουργία νζων κζςεων 
εργαςίασ 
β) Τθν ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ 
γ) Τθν ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ 



27/4/2022 

8 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

Γαηζλεσ: οι επιχειριςεισ που ζχουν Χ% ταχφτερουσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ 
ςυγκριτικά με το μζςο όρο του κλάδου τουσ 
Οι γαηζλεσ δεν είναι πιο πικανόν να είναι επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ, 
είναι όμωσ πικανότερο να ανικουν ςτον τομζα των υπθρεςιϊν 
Οι επιχειριςεισ αυτζσ κατανζμονται ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ 
Οι επιχειριςεισ αυτζσ τείνουν να είναι νεότερεσ και μικρότερεσ ςε μζγεκοσ 
ςυγκριτικά με τθ μεγάλθ κατθγορία επιχειριςεων από τισ οποίεσ ξεχωρίηουν 
Οι «γαηζλεσ» ευκφνονται για ζνα δυςανάλογα ςθμαντικό ςε ςχζςθ με το 
μζγεκόσ τουσ μερίδιο ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, και το αποτζλεςμα 
αυτό φαίνεται να ιςχφει ανεξαρτιτωσ χϊρασ και κλάδου. 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

10. Να αναφζρετε τισ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ. 
 
• Τα νζα προϊόντα ι/και υπθρεςίεσ ζχουν κάνει τθ ηωι μασ 
καλφτερθ και ευκολότερθ, τθν εργαςία μιασ πιο 
παραγωγικι, και ζχουν βελτιϊςει ςθμαντικά τισ ςυνκικεσ 
και το επίπεδο διαβίωςισ μασ. 
• Οι καινοτομίεσ που ειςάγουν ςτθν αγορά νζεσ επιχειριςεισ 
μπορεί να εγείρουν νομικά και θκικά ηθτιματα 
• Οι ςυνζπειεσ τθσ αποτυχίασ του επιχειρθματικοφ 
εγχειριματοσ για τον ίδιο τον επιχειρθματία και τον 
κοινωνικό του περίγυρο μπορεί να είναι αρνθτικζσ. 
• Θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςυνδράμει ςτθ 
δθμιουργία περιφερειακϊν ανιςοτιτων εντόσ των χωρϊν 
λόγω τθσ ανιςομεροφσ κατανομισ των επιχειριςεων 
μεταξφ αςτικϊν περιοχϊν και περιφζρειασ 
• Ραλαιά επαγγζλματα (και δεξιότθτεσ) μπορεί να γίνουν 
παρωχθμζνα ενϊ δθμιουργοφνται απαιτιςεισ για νζου 
τφπου δεξιότθτεσ. 

9. Πνηα είλαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε θνηλσληθό 

επίπεδν; 
• Οη αιιαγέο πνπ θέξλνπλ ηα λέα πξνη ̈φληα 

ή/θαη ππεξεζίεο 

ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ βειηηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηηο 

ζπλζήθεο θαη ην επίπεδν δηαβίσζήο ηνπο 
• Δπηπιένλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

α) βνεζάεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

β) βνεζάεη ηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

έληαμε ησλ πην 

επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ 

γ) βνεζάεη ζηελ αχμεζε ηεο ηνπηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ 
ζπζηήκαηνο 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

11. Να αλαθέξεηε ηνπο ηξόπνπο δηεζλνπνίεζεο πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα πεξηγξάςεηε έλαλ από 
απηνύο. 

α) ε δηεζλνπνίεζε κέζσ εμαγσγψλ: παξαγσγή ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ ζηε ρψξα πνπ αξρηθά 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απνζηνιή 

ηνπο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

(β) νη κε ζπκκεηνρηθέο ζπκθσλίεο: πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ε 

επηρείξεζε πνπ επηδηψθεη ηε δηεζλνπνίεζε λα έρεη άκεζε 

ζπκκεηνρή κέζσ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

(γ) νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο: απνηεινχλ επίζεο κηα επηινγή 

γηα φζεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ επέθηαζε ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ζπλεζέζηεξε κνξθή ηελ δεκηνπξγία 

εμνινθιήξνπ ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο 

Αν ληφθεί η απόφαςη υπζρ τησ διεθνοποίηςησ, ο επιχειρηματίασ καλείται 
να καταςτρώςει το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό για την οργάνωςη και λειτουργία 
του νζου εγχειρήματοσ. 

•  1. Δομή του εγχειρήματος 

• Με ποιο τρόπο κα πρζπει να ςυγκροτθκεί το εγχείρθμα και ποια κα πρζπει να είναι θ δομι του ϊςτε να επιτευχκοφν όςο το δυνατόν 
καλφτερα και με πιο αποτελεςματικό τρόπο οι ςτόχοι του;  

• 2. Ανάλυση της αγοράς και του κλάδου 

• Ροιεσ τοπικζσ ανάγκεσ κα ικανοποιοφν τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ; ποια τα οφζλθ των προϊόντων για τουσ τοπικοφσ καταναλωτζσ;  

• Ροια είναι τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτουσ ανταγωνιςτζσ τθσ ςτθν νζα αγορά; 

• Μπορεί θ επιχείρθςθ να ακολουκιςει ςτθν νζα αγορά τισ τακτικζσ μάρκετινγκ που ιδθ χρθςιμοποιεί ι κα πρζπει να τισ προςαρμόςει 
ι/και τροποποιιςει; 

• 3. Έρευνα αγοράς και σχζδιο μάρκετινγκ 

• Με δεδομζνουσ τουσ ςτόχουσ, τθ δομι, και το περιβάλλον τθσ ξζνθσ αγοράσ που αποτυπϊκθκαν, τι είδουσ προϊόντα κα διακζτει θ 
επιχείρθςθ, ςε τι τιμζσ, μζςω ποιων καναλιϊν διανομισ και με τι μεκόδουσ μάρκετινγκ κα προςπακιςει να κινιςει το ενδιαφζρον των 
τοπικϊν καταναλωτϊν; 

• Με ποιουσ τρόπουσ θ επιχείρθςθ κα αποτιμά τθν επίτευξθ των ςτόχων του μάρκετινγκ; 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 18 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

• H δηεζλνπνίεζε ζεσξείηαη σο κηα πεξίπινθε 
θνηλσληθή δηαδηθαζία, ε νπνία επεξεάδεηαη από ηηο 
πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο θαη απόςεηο θαη ηηο 
θνηλσληθέο ζρέζεηο εληόο θαη εθηόο ηεο επηρείξεζεο, 
αιιά θαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη 
ζπκπεξηθνξέο, απόςεηο, θαη ζρέζεηο αιιάδνπλ. 
• Η δηεζλνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβαίλεη είηε ζθόπηκα, 
κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, είηε επεηδή 
ε επηρείξεζε «παξαζύξεηαη» πξνο απηή ηελ 

θαηεύζπλζε. 
• Σπρλά απνηειεί ζπλδπαζκό πνιιώλ δπλάκεσλ θαη 
θίλεηξσλ. 
• Σπλδέεηαη επίζεο κε ην θνηλσληθό ζύζηεκα όπνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, ηελ επηρεηξεζηαθή 
θνπιηνύξα θαη ηελ πξνεγνύκελε ηζηνξία ηεο, ε νπνία 
κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ή λα δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία 
ηεο δηεζλνπνίεζεο. 

 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

12. Να αλαθέξεηε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ 

πξηλ ηελ απόθαζε γηα επέθηαζε ζε μέλεο αγνξέο (δηεζλνπνίεζε); 

• Γηνηθεηηθά/νξγαλσηηθά δεηήκαηα (π.ρ. Επίπεδο δέζμεςζηρ 

ηηρ διοίκηζηρ, Το εύπορ ηηρ διεθνούρ εμπειπίαρ πος διαθέηει 

η επισείπηζη, Ανάλςζη κόζηοςρ-οθέλοςρ ένανηι ηηρ 

πποζπάθειαρ και ηος σπόνος πος απαιηείηαι να αθιεπωθεί για 

ηη διεθνοποίηζη) 

• Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πξνη ̈φλ θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο 

ηνπ (π.σ. ςπόκειηαι ηο πποι ̈όν ζε διεθνείρ κανονιζμούρ, 

Απαιηείηαι ηοπική ςποζηήπιξη για ηα πποι ̈όνηα ώζηε η 

επισείπηζη,με ποιο ηπόπο θα θηάνει ηο πποι ̈όν ζηιρ ξένερ 

αγοπέρ και με ποιο ηπόπο θα διανέμεηαι 

• Οηθνλνκηθά ζέκαηα θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ (π.σ. η 

σπημαηοδόηηζη ηων εξαγωγών, Ζηηήμαηα πος αθοπούν ηιρ 
νομιζμαηικέρ ιζοηιμίερ) 



27/4/2022 

11 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

13. Να αναφζρετε τουλάχιςτον τζςςερα κίνθτρα 
που μπορεί να ωκιςουν τισ επιχειριςεισ ςτθ 
ςτρατθγικι επιλογι τθσ διεκνοποίθςθσ. 
• Θ εταιρικι ανάπτυξθ 
• Οι νζεσ ευκαιρίεσ ςτθν αγορά 
• Το επιχειρθματικό μοντζλο είναι επεκτάςιμο και 
ςτο 
εξωτερικό 
• Απόκτθςθ ιςχφοσ ςτθν αγορά (ανταγωνιςμόσ) 
• Ανάγκθ να ακολουκιςουν οι επιχειριςεισ τουσ 
πελάτεσ 
τουσ ςτισ επιλογζσ τουσ για να μθν τουσ χάςουν 
• Διαφοροποίθςθ επιχειρθματικοφ κινδφνου 
• Θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ και 
των αγορϊν, δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ ϊςτε 
μια 
επιχείρθςθ να ειςζλκει ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. 

14. Να αλαθέξεηε κεξηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηε 

Δηεζλνπνίεζε ηνπο. 
• Γηαθνξέο ζηε λνκνζεζία 

• Γηαθνξέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (π.ρ. χπαξμε 

ή φρη 

ΦΠΑ, θνξνινγηθφ θαζεζηψο αλάινγα κε ηε κνξθή 

ηεο 

επηρείξεζεο, θιπ), 
• Ννκηθέο απαηηήζεηο 

• Γηαθνξέο ζηηο ππνδνκέο (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, 

αθηνπινη ̈θέο, ηειεπηθνηλσληαθέο) 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

15. Να αναλφςετε πϊσ 
διαφοροποιοφνται τα χαρακτθριςτικά 
του επιχειρθματία (entrepreneur) από 
αυτά του manager. 
Τα χαρακτθριςτικά του επιχειρθματία 
ςυμπεριλαμβάνουν τθν ευελιξία, τθν 
δθμιουργικότθτα, το όραμα, το πάκοσ και 
τθν επιμονι για επιτεφγματα παρά τισ 
δυςκολίεσ και τισ όποιεσ αντιξοότθτεσ, Τα 
χαρακτθριςτικά αυτά διαφζρουν από 
αυτά του manager που 
ςυμπεριλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ μιασ 
γραφειοκρατικισ οργάνωςθσ, τθν 
ορκολογικότθτα και τον ςχεδιαςμό που 
παρατθροφνται ςε ζναν μεγάλο 
οργανιςμό. 

16. Να αλαθέξεηε ηνπιάρηζηνλ δύν 

παξάγνληεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηελ 

εηαηξηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη λα 

αλαπηύμηε ηνλ έλαλ από απηνύο. 

• Ηζρπξφο ηερλνινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ελζάξξπλζε λέσλ 

ηδεψλ 

• Αλεθηηθφηεηα ζηα ιάζε θαη ζηελ απνηπρία 

• Δχθνιε πξφζβαζε θαη δηάζεζε πφξσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

• Δλζάξξπλζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηε 
δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

17. Πϊσ περιγράφει τον επιχειρθματία ο Schumpeter; 
Κατά τον  Schumpeter, ο επιχειρθματίασ (entrepreneur) περιγράφεται  με  τα  εξισ 
χαρακτθριςτικά: 
• Είναι δθμιουργικόσ. 
• Δεν είναι (κατ’ ανάγκθ) εφευρζτθσ. Είναι όμωσ άνκρωποσ τθσ δράςθσ. 
• Δεν είναι καπιταλιςτισ ι  manager. Δανείηεται κεφάλαιο για να υλοποιιςει τθν ιδζα του και 
αναλαμβάνει το ρίςκο τθσ επζνδυςισ του. 
• Μάλλον γεννιζται με το χάριςμα παρά το αποκτά ςτθ πορεία τθσ ηωισ του. 
• Δε ςτοχεφει ςτο κζρδοσ αλλά ζχει ωσ κίνθτρα: (α) τθ απόκτθςθ ανεξαρτθςίασ 
μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ δικισ του επιχείρθςθσ, (β) τθ πρόκλθςθ τθσ νίκθσ, (γ) 
τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ. 
• Είναι ευάλωτοσ ωσ προσ τα κζρδθ που αποκομίηει μιασ και απειλείται τόςο από 
μιμθτζσ που επικυμοφν ζνα μερίδιο των κερδϊν όςο και από τουσ ίδιουσ τουσ 
υπαλλιλουσ του που διεκδικοφν μερίδιο τθσ επιτυχίασ ηθτϊντασ αφξθςθ ςτουσ 
μιςκοφσ τουσ. 
  
  

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

18. Σι είναι θ επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ; 
  
  
Θ επιχειρθματικότθτα αυτι που είναι γνωςτι ωσ  επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ  αφορά 
ςτθν ικανότθτα μετατροπισ τθσ οικονομικά αξιοποιιςιμθσ νζασ γνϊςθσ (που προζρχεται π.χ. από 
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ) ςε επιχειρθματικι δράςθ Ραράγοντεσ  που  ενιςχφουν  αυτι  τθ  
μορφι  επιχειρθματικότθτασ  ςτισ  μζρεσ  μασ αποτελοφν: 
�     Θ ανάπτυξθ και εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ,  
�     Θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και των αγορϊν,  
�     Οι αλλαγζσ ςτθ βιομθχανικι δομι και οργάνωςθ των κλάδων.  
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

19. Τι εννοούμε με ηον όπο «Επισειπημαηικό 
Μονηέλο»; 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

20. Τι είναι η Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ 

Η πξνεηνηκαζία γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε απαηηεί 2 βαζηθά αξρηθά 

βήκαηα: 
• ηελ εθπφλεζε κηαο Μελζτθ ςκοπιμότθτασ 
• ηελ επηινγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
κνληέινπ  

H κειέηε ζθνπηκφηεηαο πξνυπνζέηεη κηα 

πεξηγξαθή ηεο βαζηθήο ηδέαο πάλσ ζηελ νπνία 

ζα ρηηζηεί ε επηρείξεζε. Ζ πεξηγξαθή απηή 

ζπλήζσο πεξηέρεη: 

• Μηα πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

πνπ πξνηείλεηαη  

• Μηα πεξηγξαθή ηεο αγνξάο – ζηφρνπ 

• Μηα εηθφλα γηα ηα νθέιε/ ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνηείλεηαη 

• Μηα εθηίκεζε γηα ηε ζέζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο 

• Μηα πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

ζρεδηάδεηαη λα δηαθηλεζεί ην πξντφλ ή ε 

ππεξεζία ψζηε λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. 

Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαηαπηάλεηαη, ζε αξρηθφ 

ζηάδην θαη κε 

πεξηνξηζκέλν εχξνο αλάιπζεο, κε ηέζζεξα 

επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επέλδπζε: 

• Τε κειέηε ζθνπηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο. 

• Τε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

θιάδνπ. 

• Τε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ηεο νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

• Τε κειέηε ζθνπηκφηεηαο ησλ ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο 

πξνβιεπφκελεο επέλδπζεο. 
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21. Το ςπόδειγμα ηων «παγκοζμιοποιημένων από ηην ίδπςζή ηοςρ 
επισειπήζεων». 

• Τν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο, θαη νη 

αζθπθηηθέο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ βηψλνπλ νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θίλεηξα πνπ ηηο σζνχλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επηδεηνχλ ηε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο πέξαλ ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπλφξσλ. 

• Τν θαηλφκελν απηφ είλαη αξθεηά πξφζθαην θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο παξπθέο ησλ παξαδνζηαθψλ 

θιάδσλ, θαη ηε δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

• Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηήλνπλ απηφ ην ππφδεηγκα είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο φπσο ηειεπηθνηλσλίεο, ππνινγηζηέο, ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, 

ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ βηνηερλνινγία, θιπ. 
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22. Ποιερ οι Διαθοπέρ μεηαξύ διεθνούρ και ηοπικήρ 
επισειπημαηικόηηηαρ; 

• Διαφορζσ ςτα περιβαλλοντικά πρότυπα και ςτθ 

νομοκεςία που αφοροφν π.Χ. Εκπομπζσ αερίων, 

καταςκευαςτικά πρότυπα και απαιτιςεισ, κλπ. 

• Διαφορζσ ςτο φορολογικό ςφςτθμα (π.Χ. Φπαρξθ 

ι όχι ΦΡΑ, φορολογικό κακεςτϊσ ανάλογα με τθ 

μορφι τθσ επιχείρθςθσ, κλπ) 

• Νομικζσ απαιτιςεισ 

• Διαφορζσ ςτισ υποδομζσ (οδικζσ, 

ςιδθροδρομικζσ, ακτοπλοϊκζσ, 

τθλεπικοινωνιακζσ) 
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Α) ποιοι είναι οι βαςικότεροι λόγοι που οδιγθςαν τον 

Γιϊργο Mοφχαλθ ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ του 

επιχειρθματικοφ του εγχειριματοσ;  

Β) να αναφζρετε και να περιγράψετε τισ ςτρατθγικζσ 

ανάπτυξθσ που ακολουκικθκαν από τθν ζναρξθ τθσ 

οικογενειακισ επιχείρθςθσ ζωσ τθ ςυμφωνία με τθν 

delivery hero.  

ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 
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Ο Μοφχαλθσ οδιγθςε και ςυνεχίηει να οδθγεί τθν επιχείρθςθ ςε μία ραγδαία αφξθςθ του 

μεγζκουσ τθσ, όχι μόνο για τθ μείωςθ του μοναδιαίου κόςτουσ του παραγόμενου προϊόντοσ 

αλλά και για τθ δθμιουργία επιπλζον εςόδων, πράγμα το οποίο δθμιουργεί νζα περικϊρια 

τόνωςθσ τθσ κερδοφορίασ ςτο μζλλον. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ εξαγορά τθσ ΑΛΦΑ 

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕ το 2006 και τθσ ΙΝΚΑΤ το 2007, όπωσ και θ μετζπειτα εξαγορά τθσ επιχείρθςθσ του 

Γ. Μοφχαλθ από τθ delivery hero, θ οποία αποςκοπεί ςε αυξθμζνα ζςοδα. Ππωσ αναφζρεται 

χαρακτθριςτικά, θ one delivery, θ κυγατρικι τθσ που αναπτφςςει το efood, εμφάνιςε ζςοδα από 

προμικειεσ αυξθμζνα κατά 41% το 2020 ςε ςχζςθ με το 2019 (βλζπε το «Γ. Mοφχαλθσ: από 

πρατιριο τςιγάρων, ςτθν επιτυχία των kiosky’s & το χρυςό deal με τθν delivery hero») 

DELIVERY HERO 



27/4/2022 

16 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 31 

Το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ kiosky’s ιταν και είναι επεκτάςιμο, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ μελλοντικι παραγωγι ςυγκεκριμζνων 

προϊόντων μπορεί να επιτευχκεί με λιγότερο κόςτοσ απ’ ότι επιτυγχάνεται ςτθν τρζχουςα φάςθ. Ο Μοφχαλθσ αναφζρει χαρακτθριςτικά 

ότι το επιχειρθματικό μοντζλο τθσ επιχείρθςθσ μπορεί και πρζπει να μεταςχθματίηεται διαχρονικά κακϊσ, όπωσ ςθμειϊνει, οι εποχζσ 

και οι όροι του παιχνιδιοφ δεν είναι πλζον οι ίδιοι, γεγονόσ που φανερϊνεται από το ότι θ ςωςτι οργάνωςθ ςτα logistics μπορεί να 

οδθγιςει ζνα μικρό κατάςτθμα να γίνει πολυκατάςτθμα που φιλοξενεί ιςχυρά brands. Ραράλλθλα, ςφμφωνα με τον Γ. Μοφχαλθ, θ 

θλεκτρονικι πλατφόρμα αποτελεί τθ βάςθ για τθν αφξθςθ του πελατολογίου των καταςτθμάτων τθσ λιανικισ (βλζπε το «γιϊργοσ 

μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του μζλλοντοσ»).  

Επιπρόςκετα, λόγω τθσ εξειδίκευςισ τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, θ εταιρεία μπορεί να αναπτφξει περαιτζρω τθ ςτρατθγικι, τθν 

τεχνολογία και τθ διαχείριςι τθσ, επιτυγχάνοντασ χαμθλότερο κόςτοσ και αυξάνοντασ πικανότατα τα περικϊρια κζρδουσ τθσ. Ππωσ 

αναφζρει ςχετικά ο Γ. Μοφχαλθσ ςε ςχζςθ με τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ ςτο παρελκόν αλλά και τισ προοπτικζσ για το μζλλον τθσ, θ 

μικρι λιανικι είναι μια αγορά με προοπτικζσ, θ οποία οδθγείται βακμιαία ςε μία βαςικι διαίρεςθ: ςτα καταςτιματα ευκολίασ 

(convenience stores) και ςτα καταςτιματα που εξυπθρετοφνται μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων. Ππωσ ςχολιάηει ο Γ. Μοφχαλθσ, τα 

καταςτιματα τθσ μικρισ λιανικισ που κα ενςωματϊςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ είναι και αυτά που κα ζχουν προοπτικι και κα 3 

καταφζρουν να προςαρμοςτοφν ςε αυτό το νζο περιβάλλον (βλζπε το «γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του 

μζλλοντοσ»). 

DELIVERY HERO 
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Θ επζκταςθ δραςτθριοτιτων ιταν αναγκαία, διότι ο Γ. Μοφχαλθσ δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ να καλφψει θ επιχείρθςι 

του ζνα κενό ςτθν αγορά τθσ μικρισ λιανικισ πϊλθςθσ, ςτθν οποία κα μποροφςαν πικανϊσ να ειςζλκουν και να 

αποκτιςουν κυρίαρχθ κζςθ οι υφιςτάμενεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ του κλάδου. Μεταξφ άλλων, αυτόσ ο προςανατολιςμόσ 

ιςχυροποίθςθσ και επζκταςθσ αντικατοπτρίηεται και ςτο τρζχον επενδυτικό πρόγραμμα του Γ. Μοφχαλθ, το οποίο, όπωσ 

αναφζρεται ςε ζνα εκ των άρκρων του παραρτιματοσ (βλζπε το «γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του 

μζλλοντοσ»), για τθν επόμενθ τριετία ξεπερνά τα 10 εκατομμφρια ευρϊ, φιλοδοξϊντασ να ιςχυροποιιςει τθν επιχείρθςθ 

ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ αγοράσ, από το χονδρικό εμπόριο και τθ διανομι ζωσ τα ςθμεία λιανικισ και τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ 

DELIVERY HERO 
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Θ επζκταςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που κζτει θ πλευρά τθσ ηιτθςθσ αποτυπϊνεται ςτθν περίπτωςθ τθσ επιχείρθςθσ 

του Γ. Μοφχαλθ, όπωσ δείχνουν οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ επιχείρθςθσ του. Χαρακτθριςτικά, πρζπει να αναφερκοφν οι 

πεποικιςεισ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν online αγορά, εξαγοράηοντασ τισ πλατφόρμεσ delivery.Gr και e-table.Gr, οι οποίεσ 

ανταποκρίνονται ςε αυτιν τθ ςτρατθγικι κακϊσ αυτζσ οι κινιςεισ παρουςιάηονται ωσ δυναμικά εργαλεία ανάπτυξθσ 

για τουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ (βλζπε το «γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του μζλλοντοσ») 

DELIVERY HERO 
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Οι ςυνθκζςτερεσ μορφζσ ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ είναι οι κάτωκι:  

• ανάπτυξθ νζου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ  

• ανάπτυξθ μζςω αφξθςθσ του μεριδίου αγοράσ για ζνα υπάρχον προϊόν ι υπθρεςία  

• ανάπτυξθ μζςω εξειδίκευςθσ του προϊόντοσ τθσ ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ αγοράσ  

• επζκταςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε νζεσ γεωγραφικζσ αγορζσ αντίςτοιχα,  

οι εξωτερικζσ περιλαμβάνουν τισ εξισ:  

o εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ επιχειριςεων  

o ςυμφωνίεσ αδειοδότθςθσ  

o ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ  

o κοινοπραξίεσ 

DELIVERY HERO ΕΡΩΣΗΜΑ B 
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Ανάπτυξθ νζου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ: για παράδειγμα, το νζο θλεκτρονικό κατάςτθμα ekiosky’s είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί 

κανείσ να προμθκευτεί όχι μόνο είδθ περιπτζρου, αλλά και πλθκϊρα άλλων προϊόντων, παραδίδοντασ ςτον πελάτθ τα προϊόντα ςε 

ιδιαίτερα ςφντομο χρονικό διάςτθμα και ςε όποιο ςθμείο αυτόσ επικυμεί («γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του 

μζλλοντοσ»).  

Ανάπτυξθ μζςω αφξθςθσ του μεριδίου αγοράσ για ζνα υπάρχον προϊόν ι υπθρεςία: χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι τα convenience 

stores, τα οποία πολλαπλαςιάηονται ςε όλεσ τισ μεγάλεσ αγορζσ και ςτα οποία επενδφει δυναμικά θ επιχείρθςθ, διότι προςελκφουν 

πελάτεσ που επικυμοφν ταχεία εξυπθρζτθςθ («γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του μζλλοντοσ») 

Ανάπτυξθ μζςω εξειδίκευςθσ του προϊόντοσ τθσ ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ αγοράσ που αφορά τισ 

online παραγγελίεσ φαγθτοφ και κρατιςεισ ςε εςτιατόρια: παράδειγμα ενίςχυςθσ τθσ εξειδίκευςθσ είναι θ επζνδυςθ ςτθν online αγορά 

και θ εξαγορά τθσ πλατφόρμασ delivery.Gr που εξειδικεφεται ςτισ διαδικτυακζσ παραγγελίεσ και τθσ πλατφόρμασ e-table.Gr που 

εξειδικεφεται ςτισ κρατιςεισ ςε εςτιατόρια («γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του μζλλοντοσ»).  

Επζκταςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ςε νζεσ γεωγραφικζσ αγορζσ: όπωσ αναφζρει ο Γ. Μοφχαλθσ, θ γεωγραφικι εξυπθρζτθςθ 

τθσ πλατφόρμασ αναμζνεται να ακολουκιςει τθν πορεία του υπάρχοντοσ δικτφου του ομίλου, το οποίο διαρκϊσ επεκτείνεται ςε νζεσ 

περιοχζσ («γιϊργοσ μοφχαλθσ / kiosky’s: το μικρό κατάςτθμα του μζλλοντοσ»). 

DELIVERY HERO ΕΡΩΣΗΜΑ B 
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Εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ επιχειριςεων: για παράδειγμα, το 2007 θ επιχείρθςθ του Γ. Μοφχαλθ εξαγόραςε τθν ΙΝΚΑΤ, εταιρεία που 

είχε περίπτερα και μίνι μάρκετ και μζςω τθσ οποίασ διαχειρίηονται ςιμερα το δίκτυο λιανικισ kiosky’s («Γ. Mοφχαλθσ: από πρατιριο 

τςιγάρων, ςτθν επιτυχία των kiosky’s & το χρυςό deal με τθν delivery hero»).  

τρατθγικζσ ςυμμαχίεσ: όςον αφορά το ςκζλοσ των ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν, διαπιςτϊνεται και εδϊ ςθμαντικι δραςτθριότθτα.  

Χαρακτθριςτικά, το 2010 θ μοφχαλθσ Α.Ε. Ειςιλκε ςτθν θλεκτρονικι πϊλθςθ χρόνου ομιλίασ κινθτισ, ςτακερισ τθλεφωνίασ, internet και 

paysafe μετά τθ ςυνεργαςία που ςφναψε με τθν εταιρεία payzone hellas («Γ. Mοφχαλθσ: από πρατιριο τςιγάρων, ςτθν επιτυχία των 

kiosky’s & το χρυςό deal με τθν delivery hero»).  

 Αντίςτοιχα, το 2016 θ επιχείρθςθ ξεκίνθςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ελλθνικά λαχεία του ΟΡΑΡ για τθ διανομι του νζου ςτιγμιαίου 

λαχείου ςκρατσ («Γ. Mοφχαλθσ: από πρατιριο τςιγάρων, ςτθν επιτυχία των kiosky’s & το χρυςό deal με τθν delivery hero»).  

υμμετοχι ξζνων επενδυτϊν ςτθν κεφαλαιακι δομι τθσ εταιρίασ: τζλοσ, ςτο επίπεδο επενδυτικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν εταιρία 

διαπιςτϊνεται ςθμαντικό ενδιαφζρον. Σθμειϊνεται ότι το fund southbridge απζκτθςε κζςθ προσ το τζλοσ του 2014 ςτθν ΙΝΚΑΤ («Γ. 

Mοφχαλθσ: από πρατιριο τςιγάρων, ςτθν επιτυχία των kiosky’s & το χρυςό deal με τθν delivery hero»).  

Θ εταιρία kiosky’s, ςε μία μακρά περίοδο χρόνου, εμπράκτωσ αξιοποίθςε μία μεγάλθ ποικιλία δράςεων, τόςο εςωτερικισ (οργανικισ) όςο 

και εξωτερικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ, ςυνδυάηοντασ τισ με ζξυπνο και αποτελεςματικό τρόπο. 

DELIVERY HERO ΕΡΩΣΗΜΑ B 
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Ροια είναι τα πλεονεκτιματα ςυνεργαςιϊν που 

αναμζνεται να αποκτιςει θ Delivery Hero 

από τθ ςυμφωνία τθσ με τον Πμιλο Μοφχαλθ; 

Αιτιολογείςτε τθν απάντθςι ςασ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 38 

1. θ ςυνεργαςία μπορεί να δϊςει ςτθ μεγάλθ επιχείρθςθ πρόςβαςθ ςτισ 
απαραίτθτεσ ςυμπλθρωματικζσ δεξιότθτεσ και τουσ πόρουσ … Επιπλζον, θ 
διαδικαςία απόκτθςθσ των πόρων εξελίςςεται πιο ςφντομα απ’ ότι αν τουσ 
ανζπτυςςε εξ’ ολοκλιρου μόνθ τθσ και εςωτερικά. 

2. μζςω των ςυνεργαςιϊν με μικρότερεσ επιχειριςεισ … οι μεγάλεσ 
επιχειριςεισ αποκτοφν τθν ευελιξία που χρειάηονται και εξοικονομοφν 
οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ 

3. θ ςυνεργαςία μεταξφ επιχειρθματικϊν εταίρων αποτελεί ςθμαντικι πθγι 
μάκθςθσ 

4. μζςω τθσ ςυνεργαςίασ, οι επιχειριςεισ ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ επιμερίηουν 
το κόςτοσ και τουσ κινδφνουσ 

5. ειδικά οι ΜΜΕ ζνταςθσ γνϊςθσ ςυχνά ςτινουν όλο το επιχειρθματικό τουσ 
μοντζλο … γφρω από κάποιεσ μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

DELIVERY HERO 
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Σφμφωνα με τα αποςπάςματα, θ delivery hero πρόκειται να εξαγοράςει τισ 
κυγατρικζσ εταιρείεσ του ομίλου, τθν ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΗΑΧΑΩΔΘ ΡΟΤΑ 
ΨΙΛΙΚΑ» και τθν ΙΝΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΡΕΙΡΤΕΟΥ, θ 
οποία διακζτει το δίκτυο περιπτζρων kiosky’s τα καταςτιματα kiosky’s 
convenience stores, κακϊσ και τισ πλατφόρμεσ e-kiosky’s, delivery.Gr και τθν e-
table.Gr. Θ delivery hero δραςτθριοποιείται ιδθ ςτθν ελλθνικι αγορά μζςω 
του efood, τθσ instashop και τθσ delivery hero dmart greece. Στα 
αποςπάςματα υπάρχουν ςτοιχεία για τα πρϊτα δφο από τα πζντε ςθμεία τθσ 
κεωρίασ. Συγκεκριμζνα από τθν εν λόγω εξαγορά αναμζνονται για τθν delivery 
hero τα ακόλουκα πλεονεκτιματα: Α. Θ delivery hero, μζςω τθσ efood, 
αναμζνεται να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε ςυμπλθρωματικοφσ πόρουσ τουσ 
οποίουσ, εάν δεν πραγματοποιθκεί θ εξαγορά, κα πρζπει να τουσ αναπτφξει 
μόνθ τθσ μζςω εςωτερικισ ανάπτυξθσ.  

DELIVERY HERO 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 40 

Θ εξαγορά των δφο εταιρειϊν του ομίλου μοφχαλθ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν είςοδο τθσ efood ςτο χϊρο των 
φυςικϊν ςθμείων πϊλθςθσ προϊόντων, τθν διεφρυνςθ του δικτφου παραδόςεων κακϊσ και των dark stores.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ delivery hero πρόκειται να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε κανάλια διανομισ και κυρίωσ ςε ζνα δίκτυο 
φυςικϊν καταςτθμάτων το οποίο προβλζπεται να αναπτυχκεί περαιτζρω. Από τθν απόκτθςθ τθσ εταιρείασ άλφα 
διανομζσ πρόκειται να ςυνεργαςτεί με κορυφαίεσ εταιρείεσ όλων των κλάδων ςτον τομζα διανομισ προϊόντων ςε 
ςθμεία μικρισ λιανικισ (περίπτερα, μίνι μάρκετ) (απόςπαςμα 3), ενϊ μζςω τθσ εξαγοράσ τθσ ΙΝΚΑΣ, αποκτά τθν 
kiosky’s θ οποία αποτελεί τθ μοναδικι εταιρεία θ οποία, ςε γεωγραφικό επίπεδο διανομισ προϊόντων μικρισ 
λιανικισ, καλφπτει πάνω από το 90% τθσ αττικισ. Σφμφωνα με το απόςπαςμα 2, θ kiosky's περιλαμβάνει 79 περίπτερα 
και μικρά ςθμεία λιανικισ, από τα οποία 57 από αυτά είναι ςτθν αττικι. Επίςθσ, ζχει δθμιουργιςει και τα κiosky`s 
convenience stores ςτθ κεςςαλονίκθ, τον πφργο θλείασ, τθ λαμία και τθ ςφρο. Επίςθσ, θ delivery hero προςβλζπει 
και ςτθ διεφρυνςθ ςυνεργαςιϊν με αλυςίδεσ καταςτθμάτων, όπωσ ο βαςιλόπουλοσ, μζςω του delivery.Gr. Επίςθσ, 
πρόκειται να διευρφνει τθν πελατειακι τθσ βάςθ και των δίκτυο ςυνεργατϊν τθσ κακϊσ, όπωσ αναφζρεται και ςτο 
απόςπαςμα 1, θ πλατφόρμα ekiosky’s μζςα ςε ζνα χρόνο κατάφερε να ξεπεράςει τον ςτόχο των 300.000 παραγγελιϊν 
και των 2 εκατομμυρίων επιςκεπτϊν, ενϊ ςτο απόςπαςμα 4 αναφζρεται ότι θ delivery hero πρόκειται να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε περιςςότερα από 500 ςθμεία (χονδρικι, hubs, περίπτερα, mini market) και κα είναι ςε κζςθ να 
δθμιουργιςει ςυνζργειεσ μεταξφ τθσ efood και τισ πλατφόρμεσ που ανικουν ςτον ομίλο μοφχαλθ. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 41 

Ζνα ακόμθ πλεονζκτθμα είναι Θ μεγαλφτερθ ευελιξία που αποκτά ςτθν ελλθνικι αγορά κακϊσ ζχει τθ 
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του δικτφου ςτον κλάδο του quick commerce και τθσ υπθρεςίασ διανομισ ειδϊν super 
market.  

Ζτςι, ενδυναμϊνεται το μερίδιο αγοράσ του efood, «ςτο οποίο κα ενςωματωκοφν οι επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ και 
το ςτελεχιακό δυναμικό των εξαγοραηόμενων εταιρειϊν» (απόςπαςμα 4). 

 Επιπλζον αναμζνεται να αποκτιςει θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ διανομισ e-commerce (e-kiosky’s) κακϊσ 
και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εταιρείασ του Κ μοφχαλθ, ςτελεχιακό και διανομείσ.  

Ειδικότερα, Θ delivery hero αυτι τθ ςτιγμι απαςχολεί 3.700 εργαηόμενουσ, από τουσ οποίουσ είναι 3.000 διανομείσ, 
και μζςα από αυτιν τθν εξαγορά προβλζπεται να δθμιουργιςει άλλεσ 7.500 κζςεισ εργαςίασ μζςα ςτο 2022, από τισ 
οποίεσ οι 7.000 αφοροφν διανομείσ. 

 Ραράλλθλα, Θ ςυγκεκριμζνθ εξαγορά ιςχυροποιεί τθ κζςθ τθσ ςτθν αγορά κακιςτϊντασ τθν 
περιςςότερο ανταγωνιςτικι (απόςπαςμα 4).  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 42 

Ροια βαςικά χαρακτθριςτικά και ικανότθτεσ του επιχειρθματία διακρίνετε ςτα 
λεγόμενα του κ. Μοφχαλθ; Επιλζξτε τζςςερα από αυτά και αιτιολογιςτε τθν 
παρουςία τουσ μζςα από τθν αφιγθςθ του κ. Μοφχαλθ. 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 43 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 44 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 45 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ eclass4U.gr 46 
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ΜΕΡΟΣ Β 
ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΤΟΜΟΣ Α 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

1. Ο  Link  (2007) δηαθξίλεη δύν  ζεµαληηθέο ηάζεηο ζηηο  ζεσξίεο  ηεο επηρεηξεµαηηθόηεηαο:  

 

(α) ηηο ζεσξίεο ηνπ Marx θαη απηέο ηνπ Engels  

(β) ηηο ζεσξίεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γεληθά  

(γ) ηηο ζεσξίεο πνπ µειεηνχλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεµαηηθήο δξάζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, θαη απηέο πνπ ηε µειεηνχλ 

απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο  

(δ) ηηο ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο  

   

2.Η ζπλεξγαζία κεηαμύ κηθξώλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα... 

(α) νδεγήζεη ζε κηα κεγαιχηεξε εηαηξεία 

(β) δψζεη ζηε κεγάιε επηρείξεζε πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο, ηερλνινγίαο θ.ιπ. ζε εκπνξεχζηκν πξντφλ 

(γ) σθειήζεη πεξηζζφηεξν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

(δ) φια ηα παξαπάλσ 

  

3.Τν θίλεηξν ή ηα θίλεηξα πνπ σζνύλ ζηελ επηρεηξεµαηηθόηεηα είλαη:   

(α) ην θέξδνο  

(β) ε επηζπµία γηα αλεμαξηεζία θαη πξνζσπηθή θαη επαγγειµαηηθή θαηαμίσζε   

(γ) µηα ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη µηαο µε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο  

(δ) φια ηα παξαπάλσ  

  

4.Η Γεξµαληθή Σρνιή ησλ Ιζηνξηθώλ Οηθνλνµνιόγσλ ππνζηεξίδεη όηη…  

(α) ε νηθνλνµηθή επηζηήµε πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ αηφµνπ   

(β) ε νηθνλνµηθή επηζηεµή πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ αηφµνπ θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

πεξηνξίδνπλ   

(γ) ε νηθνλνµηθή επηζηεµή πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνµηθψλ παξαµέηξσλ ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπ αηφµνπ   

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ  
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1. Ο  Link  (2007) δηαθξίλεη δύν  ζεµαληηθέο ηάζεηο ζηηο  ζεσξίεο  ηεο επηρεηξεµαηηθόηεηαο:  

 

(α) ηηο ζεσξίεο ηνπ Marx θαη απηέο ηνπ Engels  

(β) ηηο ζεσξίεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γεληθά  

(γ) ηηο ζεσξίεο πνπ µειεηνύλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεµαηηθήο δξάζεο από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, θαη απηέο πνπ ηε 

µειεηνύλ από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο  

(δ) ηηο ζεσξίεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο εμέιημεο  

   

2.Η ζπλεξγαζία κεηαμύ κηθξώλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα... 

(α) νδεγήζεη ζε κηα κεγαιχηεξε εηαηξεία 

(β) δώζεη ζηε κεγάιε επηρείξεζε πξόζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο ζπκπιεξσκαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηνπο πόξνπο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο, ηερλνινγίαο θ.ιπ. ζε εκπνξεύζηκν πξντόλ 

(γ) σθειήζεη πεξηζζφηεξν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

(δ) φια ηα παξαπάλσ 

  

3.Τν θίλεηξν ή ηα θίλεηξα πνπ σζνύλ ζηελ επηρεηξεµαηηθόηεηα είλαη:   

(α) ην θέξδνο  

(β) ε επηζπµία γηα αλεμαξηεζία θαη πξνζσπηθή θαη επαγγειµαηηθή θαηαμίσζε   

(γ) µηα ελαιιαθηηθή επηινγή έλαληη µηαο µε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο 

 (δ) όια ηα παξαπάλσ  

  

4.Η Γεξµαληθή Σρνιή ησλ Ιζηνξηθώλ Οηθνλνµνιόγσλ ππνζηεξίδεη όηη…  

(α) ε νηθνλνµηθή επηζηήµε πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ αηφµνπ   

(β) ε νηθνλνµηθή επηζηεµή πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ αηόµνπ θαη ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηελ πεξηνξίδνπλ   

(γ) ε νηθνλνµηθή επηζηεµή πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνµηθψλ παξαµέηξσλ ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπ αηφµνπ   

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

5.Σύµθσλα µε ηνπο Barringer & Ireland (2006) πνην από ηα επόµελα δελ απνηειεί ζηάδην θαηά ηε 

δηαδηθαζία εληνπηζµνύ, αλαγλώξηζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο επηρεηξεµαηηθήο ηδέαο:   

(α)  Τν ζηάδην ηεο επψαζεο  

(β)  Τν ζηάδην ηεο ελφξαζεο  

(γ)  Τν ζηάδην ηεο αλαζεψξεζεο  

(δ)  Τν ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο  

 

6.Ο θαηλνηόµνο επηρεηξεµαηίαο είλαη εθεπξέηεο  

(α) πάληα   

(β) πνηέ  

(γ) µεξηθέο θνξέο  

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

 

 

7.Σηελ πνξεία εμέιημήο ηνπο πνιιέο από ηηο εηαηξείεο ηαρείαο αλάπηπμεο αληηµεησπίδνπλ δηνηθεηηθήο 

θύζεο πξνβιήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε:   

(α) ηε δηαρείξηζε  

(β) ηε δνµή  

(γ) ελ άζθεζε εγεζίαο  

(δ) φια ηα παξαπάλσ  

 

8.Σύµθσλα µε ηνλ Timmons, µηα επηρεηξεµαηηθή ηδέα έρεη _____ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά:   

(α) 2  

(β) 3  

(γ) 4  

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 
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ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

5.Σύµθσλα µε ηνπο Barringer & Ireland (2006) πνην από ηα επόµελα δελ απνηειεί ζηάδην θαηά ηε 

δηαδηθαζία εληνπηζµνύ, αλαγλώξηζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο επηρεηξεµαηηθήο ηδέαο:   

(α)  Τν ζηάδην ηεο επψαζεο  

(β)  Τν ζηάδην ηεο ελφξαζεο  

(γ)  Τν ζηάδην ηεο αλαζεψξεζεο  

(δ)  Τν ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο  

 

6.Ο θαηλνηόµνο επηρεηξεµαηίαο είλαη εθεπξέηεο  

(α) πάληα   

(β) πνηέ  

(γ) µεξηθέο θνξέο  

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

 

 

7.Σηελ πνξεία εμέιημήο ηνπο πνιιέο από ηηο εηαηξείεο ηαρείαο αλάπηπμεο αληηµεησπίδνπλ δηνηθεηηθήο 

θύζεο πξνβιήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε:   

(α) ηε δηαρείξηζε  

(β) ηε δνµή  

(γ) ελ άζθεζε εγεζίαο  

(δ) όια ηα παξαπάλσ  

 

8.Σύµθσλα µε ηνλ Timmons, µηα επηρεηξεµαηηθή ηδέα έρεη _____ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά:   

(α) 2  

(β) 3  

(γ) 4  

Σηε βηβιηνγξαθία έρεη πξνηαζεί έλα κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη κε αλαιπηηθφ 

ηξφπν πέληε ζηάδηα θαηά ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ, αλαγλψξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο (Barringer & Ireland, 2006). Τα 
ζηάδηα απηά είλαη ηα εμήο:  
• ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο  

• ην ζηάδην ηεο επψαζεο  

• ην ζηάδην ηεο ελφξαζεο  

• ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο  

• ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο  

Σύκθσλα κε ηνλ Timmons, κηα επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία έρεη ηέζζεξα δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά:  

• είλαη ειθπζηηθή  

• έρεη δηάξθεηα  

• είλαη επίθαηξε  

• είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα πξντόλ, ππεξεζία ή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δεκηνπξγεί 

αμία γηα ηνλ αγνξαζηή θαη, επνκέλσο, ν 

αγνξαζηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη ην 

ηίκεκα γηα λα ηελ απνθηήζεη ή λα ηελ 

θαηαλαιώζεη.  

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

17. Πϊσ περιγράφει τον επιχειρθματία ο Schumpeter; 
Κατά τον  Schumpeter, ο επιχειρθματίασ (entrepreneur) περιγράφεται  με  τα  εξισ 
χαρακτθριςτικά: 
• Είναι δθμιουργικόσ. 

• Δεν είναι (κατ’ ανάγκθ) εφευρζτθσ. Είναι όμωσ άνκρωποσ τθσ δράςθσ. 
• Δεν είναι καπιταλιςτισ ι  manager. Δανείηεται κεφάλαιο για να υλοποιιςει τθν ιδζα του και 
αναλαμβάνει το ρίςκο τθσ επζνδυςισ του. 
• Μάλλον γεννιζται με το χάριςμα παρά το αποκτά ςτθ πορεία τθσ ηωισ του. 
• Δε ςτοχεφει ςτο κζρδοσ αλλά ζχει ωσ κίνθτρα: (α) τθ απόκτθςθ ανεξαρτθςίασ 
μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ δικισ του επιχείρθςθσ, (β) τθ πρόκλθςθ τθσ νίκθσ, (γ) 
τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ. 
• Είναι ευάλωτοσ ωσ προσ τα κζρδθ που αποκομίηει μιασ και απειλείται τόςο από 
μιμθτζσ που επικυμοφν ζνα μερίδιο των κερδϊν όςο και από τουσ ίδιουσ τουσ 
υπαλλιλουσ του που διεκδικοφν μερίδιο τθσ επιτυχίασ ηθτϊντασ αφξθςθ ςτουσ 
μιςκοφσ τουσ. 
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9. Η νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κεηξάηαη σο... 

(α) πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο 

(β) πνζνζηφ ηνπ ρξένπο κηαο ρψξαο 

(γ) ε δηαθνξά ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

 

10. Η ηθαλόηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο θαη λα βξνπλ πόξνπο γηα 

ηελ επέθηαζε ηνπο ζε λέεο αληηθείκελα (αγνξέο ή ηερλνινγίεο) κέζσ εμαγνξώλ απνηειεί 

(α) κεηνλέθηεκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

(β) κεηνλέθηεκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

(γ) πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

(δ) πιενλέθηεκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

  

11. Ο όξνο παξάζπξν επθαηξίαο (window of opportunity) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη...;  

(α) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο κειινληηθφο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη επηρείξεζε  

(β) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο θαη έλαο αγνξαζηήο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ζπλαιιαγνχλ 

(γ) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

(δ) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο αγνξαζηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα αγνξάζεη έλα πξντφλ 

.  

  

12.Παξάγνληαο/εο ηνπ µαθξν-πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επλνεί ηελ αλάιεςε επηρεηξεµαηηθήο 

δξάζεο είλαη:   

(α) φια ηα παξαθάησ   

(β) ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα, πξφηππα θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη  

(γ) ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξεµαηννηθνλνµηθνχο πφξνπο  

(δ) ην επλντθφ ζεζµηθφ πιαίζην θαη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο  
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9. Η νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κεηξάηαη σο... 

(α) πνζνζηηαία αύμεζε ηνπ ΑΕΠ κηαο ρώξαο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο 

(β) πνζνζηφ ηνπ ρξένπο κηαο ρψξαο 

(γ) ε δηαθνξά ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

 

10. Η ηθαλόηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο βάζεο θαη λα βξνπλ πόξνπο γηα 

ηελ επέθηαζε ηνπο ζε λέεο αληηθείκελα (αγνξέο ή ηερλνινγίεο) κέζσ εμαγνξώλ απνηειεί 

(α) κεηνλέθηεκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

(β) κεηνλέθηεκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

(γ) πιενλέθηεκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

(δ) πιενλέθηεκα ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

  

11. Ο όξνο παξάζπξν επθαηξίαο (window of opportunity) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειώζεη...;  

(α) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο κειινληηθόο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη 

επηρείξεζε  

(β) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο θαη έλαο αγνξαζηήο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα ζπλαιιαγνχλ 

(γ) Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ. 

(δ) ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έλαο αγνξαζηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα αγνξάζεη έλα πξντφλ 

  

12.Παξάγνληαο/εο ηνπ µαθξν-πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επλνεί ηελ αλάιεςε επηρεηξεµαηηθήο 

δξάζεο είλαη:   

(α) όια ηα παξαθάησ   

(β) ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεµα, πξφηππα θαη δεμηφηεηεο πνπ αλαπηχζζεη  

(γ) ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ρξεµαηννηθνλνµηθνχο πφξνπο  

(δ) ην επλντθφ ζεζµηθφ πιαίζην θαη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο  

Ο φξνο παξάζπξν επθαηξίαο (window of 

opportunity) ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά 

γηα λα δειψζεη αθξηβψο ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ έλαο κειινληηθφο 

επηρεηξεκαηίαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα 

λα δεκηνπξγήζεη επηρείξεζε.  

  

Βι. ελφηεηα 3.1, Κσλζηαληέινπ, Α. 

(2013). 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΌ ΣΟΤσ ΣΡΕΙ ΣΟΜΟΤ 
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13. Με ηελ έλλνηα επιχειρηματική ευκαιρία ελλννύκε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε... 

(α) επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(β) ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

(γ) ελφο λένπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

====== 

14. Τη από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην ξόιν ηνπ Δημοσίου ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο 

(α) Φξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζπκκεηνρή κηθξψλ ή κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(β) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

(γ) Σπκβνιή ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη δηάρπζε απηήο ηεο γλψζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νηθνλνκίαο 

(δ) Φξεκαηνδφηεζε βαζηθήο έξεπλαο 

======== 

  

15. Ο Δείθηεο Καηλνηνκίαο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ν παξνλνκαζηήο αλαθέξεηαη ζε 

Εηζόδεκα Επηρείξεζεο είλαη ζπλήζσο: 

(α) Μέζν θαη Μίθξν – επηπέδνπ 

(β) Μίθξν θαη Μάθξν – επηπέδνπ 

(γ) Μίθξν – επηπέδνπ 

(δ) Μέζν – επηπέδνπ 
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13. Με ηελ έλλνηα επιχειρηματική ευκαιρία ελλννύκε ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε... 

(α) επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(β) ελφο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

(γ) ελφο λένπ πξντφληνο, ππεξεζίαο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

====== 

14. Τη από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη πεξηγξάθεη θαιύηεξα ην ξόιν ηνπ Δημοσίου ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο 

(α) Φξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζπκκεηνρή κηθξψλ ή κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

(β) Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

(γ) Σπκβνιή ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη δηάρπζε απηήο ηεο γλψζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νηθνλνκίαο 

(δ) Φξεκαηνδφηεζε βαζηθήο έξεπλαο 

======== 

  

15. Ο Δείθηεο Καηλνηνκίαο πνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ν παξνλνκαζηήο αλαθέξεηαη ζε 

Εηζόδεκα Επηρείξεζεο είλαη ζπλήζσο: 

(α) Μέζν θαη Μίθξν – επηπέδνπ 

(β) Μίθξν θαη Μάθξν – επηπέδνπ 

(γ) Μίθξν – επηπέδνπ 

(δ) Μέζν – επηπέδνπ 

========= 
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16. Γηα ηνλ Schumpeter: 

(α) θαλέλα απφ ηα παξαθάησ 

(β) ν αληαγσληζκφο πνπ ππξνδνηείηαη απφ λέα πξντφληα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ φ,ηη ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκψλ ζε ήδε ππάξρνληα πξντφληα 

(γ) ν αληαγσληζκφο ηηκψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(δ) ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

  

========= 

17. Η ξηδηθή θαηλνηνκία... 

(α) έρεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα απιψλ βειηηψζεσλ θαη αληηπξνζσπεχεη ζρεηηθά κηθξέο 

αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο 

(β) αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη ησλ ηξφπσλ νξγάλσζεο 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ αμηνπνηεί 

(γ) ζπλεπάγεηαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηειεί ζαθέο 

ζεκείν ηνκήο ζε ζρέζε κε ηηο έσο πξφηηλνο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξαθηηθέο 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 



27/4/2022 

30 

ΕΡΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΜΑΓΑΙΤΟΡΟΥΛΟΥ - ECLASS4U.GR 2022 

16. Γηα ηνλ Schumpeter: 

(α) θαλέλα απφ ηα παξαθάησ 

(β) ν αληαγσληζκφο πνπ ππξνδνηείηαη απφ λέα πξντφληα είλαη πνιχ πην ζεκαληηθφο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ φ,ηη ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκψλ ζε ήδε ππάξρνληα πξντφληα 

(γ) ν αληαγσληζκφο ηηκψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(δ) ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

  

========= 

17. Η ξηδηθή θαηλνηνκία... 

(α) έρεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα απιψλ βειηηψζεσλ θαη αληηπξνζσπεχεη ζρεηηθά κηθξέο 

αιιαγέο ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο 

(β) αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη ησλ ηξφπσλ νξγάλσζεο 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ αμηνπνηεί 

(γ) ζπλεπάγεηαη ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηειεί ζαθέο 

ζεκείν ηνκήο ζε ζρέζε κε ηηο έσο πξφηηλνο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξαθηηθέο 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 
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18. Τα δεκόζηα δηαζέζηκα αγαζά θαη νη πόξνη πνπ είλαη θξίζηκνη γηα ηε ξεμηθέιεπζε, 

επαλαζηαηηθή ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη: 

(α) ε βαζηθή επηζηεκνληθή/ηερλνινγηθή έξεπλα 

(β) νη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί 

(γ) ε χπαξμε δεμακελήο ηθαλνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(δ) φια ηα παξαπάλσ 

======== 

  

19. Σην πιαίζην ελόο ηερλνινγηθνύ θύθινπ ε πξν-παξαδεηγκαηηθή θάζε πεξηιακβάλεη: 

(α) ηελ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο 

(β) ηελ θαηλνηνκία πξντφληνο 

(γ) κεηαβαηηθή θάζε 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========== 

  

20. Η ηερλνινγία, καο πξνζθέξεη κόλν: 

(α) hardware (εξγαιεία) 

(β) software (ινγηζκηθφ) 

(γ) hardware (εξγαιεία) θαη software (ινγηζκηθφ) 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 
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18. Τα δεκόζηα δηαζέζηκα αγαζά θαη νη πόξνη πνπ είλαη θξίζηκνη γηα ηε ξεμηθέιεπζε, 

επαλαζηαηηθή ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη: 

(α) ε βαζηθή επηζηεκνληθή/ηερλνινγηθή έξεπλα 

(β) νη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί 

(γ) ε χπαξμε δεμακελήο ηθαλνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(δ) φια ηα παξαπάλσ 

======== 

  

19. Σην πιαίζην ελόο ηερλνινγηθνύ θύθινπ ε πξν-παξαδεηγκαηηθή θάζε πεξηιακβάλεη: 

(α) ηελ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο 

(β) ηελ θαηλνηνκία πξντφληνο 

(γ) κεηαβαηηθή θάζε 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========== 

  

20. Η ηερλνινγία, καο πξνζθέξεη κόλν: 

(α) hardware (εξγαιεία) 

(β) software (ινγηζκηθφ) 

(γ) hardware (εξγαιεία) θαη software (ινγηζκηθφ) 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 
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21. Η επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο: 

(α) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε κέξνο ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ 

(β) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε επξχ θάζκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ 

(γ) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε επξχ θάζκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 

  

22. Πνην από ηα παξαθάησ θαζνδεγεί ηελ αλνδηθή θάζε ελόο θύκαηνο Κνληξαηίεβ; 

(α) ε ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά κηα κείδνλα λέα ηερλνινγία 

(β) ε ππέξ-ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ε ζπλαθφινπζε ππεξβάιινπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

(γ) ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

(δ) ηα (α) θαη (γ) 

========= 

  

23. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ΣΩΣΤΗ: 

(α) To ηξαλδίζηνξ δελ απνηειεί παξάδεηγκα δηαηαξαθηηθήο θαηλνηνκίαο. 

(β) Καηά ηελ πξν-παξαδεηγκαηηθή θάζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θχθινπ γίλεηαη ε αλάδπζε ηνπ θπξίαξρνπ «παξαδείγκαηνο». 

(γ) Ο θχθινο ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο ζρεηίδεηαη πάληα κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

(δ) Όιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο 

========= 

  

24. Τν ειεθηξνληθό βηβιίν έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ (ράξηηλνπ) βηβιίνπ απνηειεί: 

(α) ζηαδηαθή θαηλνηνκία 

(β) ξηδηθή θαηλνηνκία 

(γ) δελ απνηειεί θαηλνηνκία 

(δ) θάλελα απφ ηα παξαπάλσ 
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21. Η επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο: 

(α) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε κέξνο ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ 

(β) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε επξχ θάζκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ 

(γ) έρεη ζηφρν ηελ πξνζθνξά ζε επξχ θάζκα ηεο αγνξάο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζε πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληαγσληζκφ 

(δ) θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

========= 

  

22. Πνην από ηα παξαθάησ θαζνδεγεί ηελ αλνδηθή θάζε ελόο θύκαηνο Κνληξαηίεβ; 

(α) ε ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη γηα λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά κηα κείδνλα λέα ηερλνινγία 

(β) ε ππέξ-ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ε ζπλαθφινπζε ππεξβάιινπζα παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

(γ) ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

(δ) ηα (α) θαη (γ) 

========= 

  

23. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ΣΩΣΤΗ: 

(α) To ηξαλδίζηνξ δελ απνηειεί παξάδεηγκα δηαηαξαθηηθήο θαηλνηνκίαο. 

(β) Καηά ηελ πξν-παξαδεηγκαηηθή θάζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θχθινπ γίλεηαη ε αλάδπζε ηνπ θπξίαξρνπ «παξαδείγκαηνο». 

(γ) Ο θχθινο ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο ζρεηίδεηαη πάληα κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. 

(δ) Όιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο 

========= 

  

24. Τν ειεθηξνληθό βηβιίν έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνύ (ράξηηλνπ) βηβιίνπ απνηειεί: 

(α) ζηαδηαθή θαηλνηνκία 

(β) ξηδηθή θαηλνηνκία 

(γ) δελ απνηειεί θαηλνηνκία 

(δ) θάλελα απφ ηα παξαπάλσ 
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