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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

1. Οι µικρές επιχειρήσεις…  

 

(α) δανείζονται µε ευνοϊκούς όρους από τις αγορές   

(β) έχουν την ικανότητα να χρηµατοδοτούν την επέκτασή τους σε νέα 

αντικείµενα   

(γ) διαθέτουν αποτελεσµατικά και ανεπίσηµα εσωτερικά δίκτυα 

επικοινωνίας  

(δ) προσελκύουν εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό µε υψηλές ικανότητες  

  

2. Κατά τον Schumpeter, για τον  επιχειρηµατία 
(entrepreneur) ισχύουν όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ:   

(α) µάλλον γεννιέται µε το χάρισµα παρά το αποκτά στη πορεία της ζωής 

του.   

(β) είναι δηµιουργικός.  

(γ) δεν είναι (κατ’ ανάγκη) εφευρέτης. Είναι όµως 

άνθρωπος της δράσης   

(δ) είναι καπιταλιστής ή manager.  

  

3. Η θετική αιτιώδης σχέση µεταξύ επιχειρηµατικότητας 
και οικονοµικής µεγέθυνσης είναι αδιαµφισβήτητη   

(α) λάθος  

(β) σωστό  

  

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

(α)  όλα τα παρακάτω   

(β)  αποτελεσµατικότητα και ανάληψη και τήρηση δεσµεύσεων  

(γ)  αυτοπεποίθηση και ικανότητα εντοπισµού και 
αξιοποίηση ευκαιριών  

(δ)  πρωτοβουλία και θετική σκέψη  

  
 
 
 
 

5. Η κουλτούρα για εταιρική επιχειρηµατικότητα 
εµφανίζεται περισσότερο σε επιχειρήσεις όπου οι 
ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες δεν 
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διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και 
ανάπτυξή τους.  

(α) λάθος   

(β) σωστό  

  Οι επιχειρήσεις «γαζέλες» είναι πιο πιθανόν…  

(α) να µην κατανέµονται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας  

(β) να είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας  

(γ) να ανήκουν στον τοµέα των υπηρεσιών   

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

6. Ο όρος παράθυρο ευκαιρίας (window of opportunity) 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει...  

(α) τη χρονική περίοδο που ένας επιχειρηµατίας και ένας αγοραστής 

έχουν στη διάθεσή τους για να συναλλαγούν  

(β) τη χρονική περίοδο που ένας αγοραστής έχει στη διάθεσή του για να 
αγοράσει ένα προϊόν   

(γ) τη χρονική περίοδο που ένας µελλοντικός επιχειρηµατίας έχει στη 
διάθεσή του για να δηµιουργήσει επιχείρηση  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

7.  Λόγω της ανισοµερούς κατανοµής των επιχειρήσεων 
µεταξύ αστικών περιοχών και περιφέρειας, η ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας…  

(α) επιτυγχάνει την ισοµερή κατανοµή του πλούτου   

(β) συµβάλλει στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών  

(γ) επιφέρει περιφερειακές ανισότητες   

(δ) όλα τα παραπάνω  

  

8. Σύµφωνα µε τον Timmons (1997), µια επιχειρηµατική 
ευκαιρία έχει τα όλα τα παρακάτω διακριτά 
χαρακτηριστικά ΕΚΤΟΣ από:  

(α) είναι ελκυστική  

(β) είναι συνδεδεµένη µε ένα προϊόν, υπηρεσία, ή επιχειρηµατική 
δραστηριότητα που δηµιουργεί αξία για τον αγοραστή του  

(γ) είναι επίκαιρη  

(δ) έχει µικρή διάρκεια   

9. Για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω παράγοντες του 
µακροπεριβάλλοντος…  

(α) όλα τα παρακάτω   
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(β) κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστηµα ως προς τα πρότυπα και τις 
δεξιότητες που παρέχει   

(γ)  θεσµικό  πλαίσιο  και  κυβερνητικές  πολιτικές 
 ικανές  να  υποστηρίξουν  την επιχειρηµατικότητα  

(δ) δυνατότητα πρόσβασης του νέου επιχειρηµατία σε 
χρηµατοοικονοµικούς πόρους  

  

10. Οι συµφωνίες µε το «κλειδί στο χέρι» ως µέθοδος 
διείσδυσης σε νέες ή σε διεθνείς αγορές:   

(α) άλλοτε έχουν µεγάλο και άλλοτε µικρό ρίσκο   

(β) έχουν µικρό ρίσκο   

(γ) δεν εµπεριέχουν ρίσκο  

(δ) εµπεριέχουν µεγάλο ρίσκο  

  

11. Μια επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει υψηλά τους 
κανόνες επιχειρηµατικής ηθικής πρέπει να σκεφτεί τη 
συµπεριφορά των πιθανών συνεργατών της 
(π.χ.προσωπικό).   

(α) όχι  

(β) ναι  

  

12. Η διαφορά µεταξύ Τεχνικής και Διαχειριστικής 
Καινοτοµίας...  

(α) αντανακλά τη γενικότερη διάκριση µεταξύ της εσωτερικής δοµής και 

τρόπων οργάνωσης της επιχείρησης από την µία, και της τεχνολογίας που 
χρησιµοποιεί, από την άλλη   

(β) αντανακλά τους τρόπους µε τους οποίους η επιχείρηση προσφέρει 

υπηρεσίες που συνοδεύουν και προσφέρουν περαιτέρω αξία στα 
προϊόντα της  

(γ) αντανακλά τις διαφορετικές απτές, «υλικές» πλευρές της 
δραστηριότητας της επιχείρησης (δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

13. Το σύνδροµο του "δεν έχει ανακαλυφθεί εδώ" συνοψίζει 
τη νοοτροπία:  

(α) του αµφιδέξιου οργανισµού   

(β) της οµάδας βαρέων βαρών  

(γ) της οργανικά δοµηµένης επιχείρησης  

(δ) της µηχανιστικά οργανωµένης επιχείρησης   

14. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία σχηµατισµών 
 (clusters) διότι παρατηρούνται στα µέλη τους:   
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(α) τίποτε από τα παρακάτω   

(β) φαινόµενα χρηµατισµού στα µέλη τους  

(γ) έντονα φαινόµενα διάχυσης γνώσης, εµπειρίας και 
αλληλοσυµπλήρωσης ικανοτήτων   

(δ) όλα τα παραπάνω  

  

15. Στις πολιτικές ανάπτυξης της καινοτοµίας στο επίπεδο 
της προσφοράς, σύµφωνα µε τους Clark και Guy (1998), 
ΔΕΝ ανήκει η περίπτωση:  

(α) διαµόρφωση τεχνολογικών προτύπων   

(β) ενίσχυση της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας   

(γ) δηµόσιες δαπάνες για Ε&Α που θα συµπληρώνουν τις αντίστοιχες 
ιδιωτικές δαπάνες  

(δ) παροχή φορολογικών κινήτρων ή/και επιδοτήσεις για Ε&Α  

  

16. Τα δηµόσια διαθέσιµα αγαθά και πόροι που είναι 
κρίσιµοι για την ρηξικέλευθη, επαναστατική 
τεχνολογική καινοτοµία είναι: 

(α) όλα τα παρακάτω   

(β) οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί   

(γ) η βασική επιστηµονική /τεχνολογική έρευνα   

(δ) η δεξαµενή ικανού ανθρώπινου δυναµικού  

  

17. Σύµφωνα µε το Schumpeter, καινοτοµώ σηµαίνει:  

(α) κανένα από τα παρακάτω   

(β) εισάγω κάτι πρωτότυπο  

(γ) εισάγω κάτι καινούριο  

(δ) εισάγω κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό από αυτό που 

προϋπάρχει   

  

18. Μπορεί να αντιγραφεί µε "πλάγιους τρόπους", χωρίς 
ιδιαίτερα υψηλό κόστος και µε νοµότυπο τρόπο   

(α) το βιοµηχανικό µυστικό   

(β) η άρρητη γνώση  

(γ) η πατέντα   

(δ) κανένα παραπάνω  

  
 

19. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις µια 
επιχείρηση θα προτιµούσε να µην εµπλακεί σε 
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ερευνητική συνεργασία για την ανάπτυξη µιας 
τεχνολογίας:  

(α) όλα από τα παρακάτω  

(β) όταν αποσκοπεί στο να έχει πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της νέας 
γνώσης που θα δηµιουργηθεί από την ερευνητική προσπάθεια   

(γ) όταν η επιχείρηση διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες   

(δ) όταν επιδιώκει να αναπτύξει εσωτερικά τεχνολογικές ικανότητες που 

θεωρεί κρίσιµες για την ανταγωνιστικότητα της µακροχρόνια  

  

20. Η προσέγγιση "τύπου ράγκµπι" όπου η µορφή της όλης 
διαδικασίας της καινοτοµίας οδηγεί σε επικαλύψεις 
µεταξύ των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης της 
καινοτοµίας υπό καθεστώς ασαφούς καταµερισµού 

εργασίας χαρακτηρίζει:  

(α) την έκτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

(β) την τέταρτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

(γ) την τρίτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

(δ) τη δεύτερη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

  

21. Κατά την φάση εξειδίκευσης ενός τεχνολογικού κύκλου 
η καινοτοµία προκαλείται από:  

(α) κανένα από τα παρακάτω  

(β) τις πιέσεις για µείωση του κόστους, τη συµβατότητα και την ποιότητα   

(γ) τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επεκτεινόµενη εσωτερική 
τεχνική ικανότητα   

(δ) την πληροφόρηση από την αγορά, τις ανάγκες της αγοράς και τον 
τεχνικό πειραµατισµό  

  

22. Στην προ-παραδειγµατική φάση του τεχνολογικού 
κύκλου ο ανταγωνισµός διεξάγεται:   

(α) όλα τα παρακάτω  

(β) στο επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας και πολύ λιγότερο σε αυτό 
του προϊόντος (ποιος θα καθιερώσει το κυρίαρχο πρότυπο)  

(γ) στο επίπεδο του προϊόντος per se (ποιος θα καθιερώσει το κυρίαρχο 
πρότυπο) και πολύ λιγότερο στην παραγωγική διαδικασία   

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

 

 

23. Συντελεστής αποδοτικότητας ονοµάζεται:  

(α) ο λόγος της ικανότητας µετασχηµατισµού προς την ικανότητα 

αξιοποίησης της γνώσης.  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(β) ο λόγος της εν δυνάµει προς την πραγµατοποιηµένη απορροφητική 
ικανότητα.  

(γ) ο λόγος της πραγµατοποιηµένης προς την εν δυνάµει απορροφητική 
ικανότητα.  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

 

24. Σύµφωνα µε τον Porter (1983), σε µια τυπική αλυσίδα 
αξίας στις χαρακτηριστικές τεχνολογίες για την 
παραγωγή ανήκουν:  

(α) οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες   
(β) οι τεχνολογίες Μέσων Ενηµέρωσης   
(γ) η τεχνολογία υλικών  
(δ) η τεχνολογία µεταφορών  

  

25. Οι επιλογές που κάνει η επιχείρηση στην στρατηγική 
προϊόντων/αγορών είναι:  

(α) ο αριθµός των κύριων προϊόντων (ή προϊόντα –πλατφόρµες),   

(β) ο αριθµός των ποικιλιών πάνω στα κύρια προϊόντα (ή παράγωγα 
προϊόντα)  

(γ) η συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων  

(δ) όλα τα παραπάνω  

  

26. Αποµονωτικός µηχανισµός που µειώνει τη δυνατότητα 
µίµησης από επίδοξους αντιγραφείς µπορεί να είναι η 
απορροφητική ικανότητα ενός οργανισµού   

(α) λάθος   

(β) σωστό  

  

27. Σε µία Αυτόνοµη Οµάδα έργου:   

(α) τα µέλη της οµάδας αντιπροσωπεύουν τα τµήµατα από τα οποία 

προέρχονται αλλά στο πλαίσιο όµως µια ολοκληρωµένης και συνεκτικής 
οµάδας   

(β) το έργο εξελίσσεται σειριακά περνώντας από το ένα τµήµα στο άλλο  

(γ) η οµάδα έχει ουσιαστικά πλήρη αυτονοµία στην επίλυση προβληµάτων 

που αφορούν το έργο της   

(δ) τα µέλη εργάζονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων λειτουργικών 

διευθυντών  

  

28. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Nonaka, η µετατροπή της 
άρρητης γνώσης σε (επίσης) άρρητη που περιλαµβάνει 
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το µοίρασµα εµπειριών των δρώντων µέσα από την 
καθηµερινή αλληλεπίδραση µεταξύ τους αφορά στο 
στάδιο:  

(α) του συνδυασµού   

(β) της εσωτερίκευσης   

(γ) της εξωτερίκευσης   

(δ) της κοινωνικοποίησης  

  

29. Σύµφωνα µε το µοντέλο βιωµατικής µάθησης του Kolb 
το δεύτερο στάδιο του κύκλου της µάθησης είναι:  

(α) η εµπειρία   

(β) η αφηρηµένη εννοιολόγηση   

(γ) ο πειραµατισµός   

(δ) ο λογισµός  

  

30. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την επιχείρηση 
είναι η «κυκλοφορία» γνώσης και πληροφορίας σε όλο 
το µήκος και πλάτος της οργάνωσης.  

(α) λάθος   

(β) σωστό  

  

31. Το πιο σηµαντικό µέτρο για µια επιχείρηση που θέλει να 
αναπτύξει την ικανότητα της να παράγει γνώση είναι η 
συστηµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων της.   

 

(α) λάθος   

 

(β) σωστό  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Η «συνεισφορά» της καινοτοµίας προϊόντος στη 
στρατηγική διαφοροποίησης αφορά:  
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(α) τον επανασχεδιασµό του προϊόντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µόλις να 

καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριµένου τµήµατος αγοράς   

(β) την ανάπτυξη, τη βελτίωση ή τον επανασχεδιασµό του προϊόντος, που 

µπορεί να έχει αποτέλεσµα ανώτερη ποιότητα, λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, επιδόσεις, αξιοπιστία, καλύτερη εικόνα (image) κ.λπ.  

(γ) την ανάπτυξη, τη βελτίωση ή τον επανασχεδιασµό του προϊόντος, που 
µπορεί να µειώσει τα κόστη, κάνοντας ευκολότερη την παραγωγή του, 
απλοποιώντας τις διαδικασίες εφοδιαστικής, περιορίζοντας τις απαιτήσεις 
σε ποσότητα υλικών κ.λπ.  

(δ) τον επανασχεδιασµό του προϊόντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ικανοποιεί (ή/και να υπερβαίνει) τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
τµήµατος αγοράς  

  

33. Σε αυτή τη στρατηγική χρονισµού της καινοτοµίας, οι 
επιχειρήσεις απλώς υιοθετούν την καινοτοµία 
µιµούµενες τους ανταγωνιστές τους που την έχουν 
εξελίξει προ πολλού, ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις 
της αγοράς.  

(α) καµία από τις παρακάτω   

(β) Στρατηγική καθυστερηµένης αντίδρασης   

(γ) Ενεργητική στρατηγική γρήγορης αντίδρασης  

(δ) Επιθετική στρατηγική τεχνολογικής πρωτοπορίας  

    
  

34. Μπορεί να απονεµηθεί ευρεσιτεχνία (πατέντα) σε 
κάποιον επιστήµονα για την ανακάλυψη ενός φυσικού 
νόµου ; 

(α) όχι   

(β) ναι  

  

35. Η σχέση της τεχνογνωσίας ενός οργανισµού σε σχέση 
µε την καινοτοµία είναι:  

 (α) δεν υπάρχει σχέση   

 (β) αρνητική  

 (γ) θετική   

(δ) θετική και αρνητική  

  

36. Ο πρώτος που µελέτησε ποσοτικά το χαρακτηριστικό 
πρότυπο ανόδου- καθόδου των οικονοµικών κύκλων 
ήταν ο...  
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(α) Varian   
(β) Kondratiev  
(γ) Marx  
(δ) Hengels  

  

37. Το επιχειρηµατικό µοντέλο αντικατοπτρίζει το σύνολο 
των επιχειρηµατικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν 
την επιχείρηση:  

(α) στην εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων   

(β) στην παροχή διευκολύνσεων στους προµηθευτές  

(γ) στην επέκτασή της σε νέες αγορές  

(δ) στην επίτευξη κέρδους και στην δηµιουργία αξίας για τους πελάτες   

  

38. Tα είδη έρευνας στα οποία βασίζεται η κατάρτιση ενός 
επιχειρηµατικού σχεδίου είναι:  

(α) κανένα από τα παρακάτω   

(β) πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής έρευνα   

(γ) πρωτογενής ή/και δευτερογενής έρευνα  

(δ) πρωτογενής έρευνα  

  
 

39. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για µια αµφιδέξια 
επιχείρηση;  

(α) οι µηχανισµοί υποκίνησης και κινήτρων είναι τυποποιηµένα σε όλη την 
επιχείρηση 
 (β) οι επιχειρηµατικές µονάδες στο εσωτερικό της έχουν την δυνατότητα 

να λειτουργούν ως µικρές, αυτόνοµες επιχειρήσεις   

(γ) διατηρεί δοµές µε µεγάλο αριθµό ιεραρχικών επιπέδων  

(δ) η  οργανωτική  δοµή  χαρακτηρίζεται  από  υψηλά επίπεδα 
φορµαλισµού και συγκεντρωτισµού 

  

40. Η ανάλυση PEST εξετάζει:  

(α) το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

(β) το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

(γ) το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  
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41. Ποια από τα ακόλουθα ανταποκρίνονται στην 
εσωτερική σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου:  

(α) αποτελεί εργαλείο σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών 

ιδεών και προτάσεων από την πλευρά των επενδυτών  

(β) αποτελεί εργαλείο καθοδήγησης και αναζήτησης χρηματοδότησης 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.  

(γ) όλα τα παραπάνω  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

42. To πρώτο βήµα για την κατάρτιση ενός επιχειρηµατικού 
σχεδίου είναι:  

(α) η ύπαρξη ή η δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής ιδέας   

(β) η διάθεση κεφαλαίων  

(γ) το ικανό ανθρώπινο δυναµικό  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

43. Ο σχεδιασµός λειτουργίας περιλαµβάνει συνήθως:  

(α) την ανάλυση ευαισθησίας   

(β) την τιµολογιακή πολιτική  

(γ) την τµηµατοποίηση της αγοράς  

(δ) σύστηµα έλεγχου της ποιότητας θα χρησιµοποιηθεί   

  

44. Τεχνικές δηµιουργίας ιδεών είναι:  

(α) όλα τα παρακάτω   

(β) ο καταιγισµός ιδεών σε γραπτή µορφή   

(γ) ο καταιγισµός ιδεών   

(δ) ο αρνητικός καταιγισµός ιδεών  

  

45. Η χρησιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι 
πολλαπλή τόσο για τους συντάκτες του όσο και για τους 
παραλήπτες του, καθώς…  

(α) επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση της δυνατότητας 
πραγµατοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας από εµπορική, οικονοµική 
και χρηµατοδοτική σκοπιά  

(β) χρησιµεύει ως οδηγός για την επιχείρηση και ως σηµείο αναφοράς για 

τους επενδυτές  

(γ) υποχρεώνει τους συµµετέχοντες να σκεφτούν την επιχειρηµατική τους 

πρόταση µε συστηµατικό τρόπο  

(δ) όλα τα παραπάνω  
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46. Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι…  

(α) κανένα από τα παρακάτω  

(β) µια απλή µορφή χρηµατοδότησης  

(γ) µακροπρόθεσµη µορφή χρηµατοδότησης  

(δ) µεσοµακροπρόθεσµη µορφή χρηµατοδότησης   

  

47. Όλες οι προτάσεις που ακολουθούν είναι λάθος ΕΚΤΟΣ 

από:  

(α) κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο έχει την ίδια δοµή  

(β) το επιχειρηµατικό σχέδιο προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ευκαιρίες και 
απειλές που προκύπτουν από την ανάλυση του εσωτερικού και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.   
(γ) οι αποδέκτες ενός επιχειρηµατικού σχεδίου εστιάζουν την προσοχή 

τους στα ίδια σηµεία   

(δ) το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης  

  

 

48. Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ:  

(α) το νεκρό σηµείο πωλήσεων είναι το σηµείο εκείνο των πωλήσεων 

όπου η επιχείρηση  δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία   

 (β) η έννοια ψυχογραφική τµηµατοποίηση αναφέρεται στην διαίρεση της 
αγοράς µε βάση τις περιστάσεις, τα οφέλη, το καθεστώς χρήσης   

(γ) τα εµπορικά σήµατα (trademarks) αφορούν κάθε σηµείο επιδεκτικό 
γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων  

(δ) το όραµα µίας επιχείρησης αναφέρεται στο που θέλει να φτάσει η 

επιχείρηση  

  

49. Σύµφωνα µε το µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter, 
η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι 
µεγάλη όταν:  

(α) τα προϊόντα του κλάδου είναι διαφοροποιηµένα  

(β) η ζήτηση είναι µεγάλη   

(γ) υπάρχει υψηλό κόστος αλλαγής σε ανταγωνιστικά προϊόντα   

(δ) είναι λίγοι   
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

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

(α) Είναι δηµιουργικός.  

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

(γ) Είναι καπιταλιστής ή manager.   

(δ) Μάλλον γεννιέται µε το χάρισµα παρά το αποκτά στη πορεία της ζωής 
του.  

  Οι µικρές επιχειρήσεις…  

(α) προσελκύουν εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό µε υψηλές ικανότητες  

(β) διαθέτουν αποτελεσµατικά και ανεπίσηµα εσωτερικά δίκτυα 
επικοινωνίας  

(γ) έχουν την ικανότητα να χρηµατοδοτούν την επέκτασή του σε 
νέα αντικείµενα  

(δ) δανείζονται µε ευνοϊκούς όρους από τις αγορές  

  

2. Η κουλτούρα για εταιρική επιχειρηµατικότητα 
εµφανίζεται περισσότερο σε επιχειρήσεις όπου οι 
ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες δεν 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και 
ανάπτυξή τους.  

(α) σωστό  

(β) λάθος   

  

3. Η θετική αιτιώδης σχέση µεταξύ επιχειρηµατικότητας 
και οικονοµικής µεγέθυνσης είναι αδιαµφισβήτητη   

(α) ναι  

(β) όχι  

  

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

(α)  πρωτοβουλία και θετική σκέψη  

(β)  αποτελεσµατικότητα και ανάληψη και τήρηση δεσµεύσεων  

(γ)  αυτοπεποίθηση και ικανότητα εντοπισµού και 

αξιοποίησης ευκαιριών  

(δ)  όλα τα παραπάνω   
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5. Ο όρος παράθυρο ευκαιρίας (window of opportunity) 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει...  

(α) Κανένα από τα παρακάτω.  

(β) τη χρονική περίοδο που ένας επιχειρηµατίας και ένας αγοραστής 
έχουν στη διάθεσή τους για να συναλλαγούν  

(γ) τη χρονική περίοδο που ένας µελλοντικός επιχειρηµατίας έχει στη 
διάθεσή του για να δηµιουργήσει επιχείρηση  

(δ) τη χρονική περίοδο που ένας αγοραστής έχει στη διάθεσή του για να 
αγοράσει ένα προϊόν  

    

6. Οι επιχειρήσεις «γαζέλες» είναι πιο πιθανόν…  

(α) να ανήκουν στον τοµέα των υπηρεσιών  

(β) να είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας  

(γ) να µην κατανέµονται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  
   

7. Οι συµφωνίες µε το «κλειδί στο χέρι» ως µέθοδος 
διείσδυσης σε νέες ή σε διεθνείς αγορές:   

(α) Εµπεριέχουν µεγάλο ρίσκο  

(β) Δεν εµπεριέχουν ρίσκο  

(γ) Έχουν µικρό ρίσκο  

(δ) Άλλοτε έχουν µεγάλο και άλλοτε µικρό ρίσκο  

  

8. Μια επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει υψηλά τους 
κανόνες επιχειρηµατικής ηθικής πρέπει να σκεφτεί τη 
συµπεριφορά των πιθανών συνεργατών της 
(π.χ.προσωπικό).   

α) ναι  

(β) όχι 

9. Λόγω της ανισοµερούς κατανοµής των επιχειρήσεων 
µεταξύ αστικών περιοχών και περιφέρειας, η ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας…  

(α) συµβάλλει στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών  

(β) επιφέρει περιφερειακές ανισότητες  

(γ) επιτυγχάνει την ισοµερή κατανοµή του πλούτου  

(δ) Όλα τα παραπάνω.  
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10. Για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης πρέπει να 
υπάρχουν οι παρακάτω παράγοντες του 
µακροπεριβάλλοντος…  

(α) δυνατότητα πρόσβασης του νέου επιχειρηµατία σε 

χρηµατοοικονοµικούς πόρους  

(β) θεσµικό  πλαίσιο  και  κυβερνητικές πολιτικές  ικανές να 

 υποστηρίξουν την επιχειρηµατικότητα  

(γ) κατάλληλο εκπαιδευτικό σύστηµα ως προς τα πρότυπα και τις 
δεξιότητες που παρέχει 

 (δ)  Όλα τα παραπάνω  

  

11. Σύµφωνα µε τον Timmons (1997), µια επιχειρηµατική 
ευκαιρία έχει τα εξής διακριτά χαρακτηριστικά ΕΚΤΟΣ 
από:  

(α) Είναι ελκυστική  

(β)Έχει µικρή διάρκεια  

(γ) Είναι επίκαιρη  

(δ) Είναι συνδεδεµένη µε ένα προϊόν, υπηρεσία, ή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που δηµιουργεί αξία για τον αγοραστή του,  

  

12. Σύµφωνα µε το Schumpeter, καινοτοµώ σηµαίνει:  

(α) εισάγω κάτι καινούριο  

(β) εισάγω κάτι πρωτότυπο  

(γ) εισάγω κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό από αυτό 

που προϋπάρχει  

(δ) κανένα από τα παραπάνω.  

  

13. Τα δηµόσια διαθέσιµα αγαθά και πόροι που είναι 
κρίσιµοι για την ρηξικέλευθη, επαναστατική 
τεχνολογική καινοτοµία είναι:   

(α) η βασική επιστηµονική /τεχνολογική έρευνα   

(β) οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί 

(γ) η δεξαµενή ικανού ανθρώπινου δυναµικού   

(δ) όλα τα παραπάνω   
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14. Η διαφορά µεταξύ Τεχνικής και Διαχειριστικής 
Καινοτοµίας...  

(α) αντανακλά τις διαφορετικές απτές, «υλικές» πλευρές της 

δραστηριότητας της επιχείρησης  

(β) αντανακλά τους τρόπους µε τους οποίους η επιχείρηση προσφέρει 
υπηρεσίες που συνοδεύουν και προσφέρουν περαιτέρω αξία στα 
προϊόντα της  

(γ) αντανακλά τη γενικότερη διάκριση µεταξύ της εσωτερικής δοµής και 

τρόπων οργάνωσης της επιχείρησης από την µία, και της τεχνολογίας που 
χρησιµοποιεί, από την άλλη  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

15. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις µια 
επιχείρηση θα προτιµούσε να µην εµπλακεί σε 
ερευνητική συνεργασία για την ανάπτυξη µιας 
τεχνολογίας:  

(α) όταν η επιχείρηση διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες  

(β) όταν αποσκοπεί στο να έχει πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της νέας 

γνώσης που θα δηµιουργηθεί από την ερευνητική προσπάθεια   

(γ) όταν επιδιώκει να αναπτύξει εσωτερικά τεχνολογικές ικανότητες που 

θεωρεί κρίσιµες για την ανταγωνιστικότητα της µακροχρόνια   

(δ) όλα από τα παραπάνω  

  

16. Το σύνδροµο του "δεν έχει ανακαλυφθεί εδώ" συνοψίζει 
τη νοοτροπία:  

(α) της οργανικά δοµηµένης επιχείρησης  

(β) της µηχανιστικά οργανωµένης επιχείρησης  

(γ) του αµφιδέξιου οργανισµού  

(δ) της οµάδας βαρέων βαρών  

  

17. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία σχηµατισµών 
 (clusters) διότι παρατηρούνται στα µέλη τους:   

(α) έντονα φαινόµενα διάχυσης γνώσης, εµπειρίας και 

αλληλοσυµπλήρωσης ικανοτήτων  

(β) φαινόµενα χρηµατισµού στα µέλη τους  

(γ) όλα τα παραπάνω  

(δ) τίποτε από τα παραπάνω  
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18. Στις πολιτικές ανάπτυξης της καινοτοµίας στο επίπεδο 
της προσφοράς, σύµφωνα µε τους Clark και Guy (1998), 
ΔΕΝ ανήκει η περίπτωση:  

 (α) Παροχή φορολογικών κινήτρων ή/και επιδοτήσεις για Ε&Α  

(β) Ενίσχυση της προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας   

(γ) Δηµόσιες δαπάνες για Ε&Α που θα συµπληρώνουν τις αντίστοιχες 
ιδιωτικές δαπάνες  

(δ) Διαµόρφωση τεχνολογικών προτύπων  

  

19. Μπορεί να αντιγραφεί µε "πλάγιους τρόπους", χωρίς 
ιδιαίτερα υψηλό κόστος και µε νοµότυπο τρόπο   

(α) το βιοµηχανικό µυστικό   

(β) η πατέντα  

(γ) η άρρητη γνώση   

(δ) όλα τα παραπάνω  

   

20. Συντελεστής αποδοτικότητας ονοµάζεται:  

(α) Ο λόγος της πραγµατοποιηµένης προς την εν δυνάµει απορροφητική 

ικανότητα.   

(β) Ο λόγος της ικανότητας µετασχηµατισµού προς την ικανότητα 

αξιοποίησης της γνώσης.    

(γ) Ο λόγος της εν δυνάµει προς την πραγµατοποιηµένη απορροφητική 

ικανότητα.  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

21. Η προσέγγιση "τύπου ράγκµπι" όπου η µορφή της όλης 
διαδικασίας της καινοτοµίας οδηγεί σε επικαλύψεις 

µεταξύ των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης της 
καινοτοµίας υπό καθεστώς ασαφούς καταµερισµού 
εργασίας χαρακτηρίζει:  

(α) τη δεύτερη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

(β) την τρίτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  

(γ) την τέταρτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία. 

 (δ) την έκτη γενιά µοντέλων για την καινοτοµική διαδικασία.  
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22. Στην προ-παραδειγµατική φάση του τεχνολογικού 
κύκλου ο ανταγωνισµός διεξάγεται:   

(α)  στο επίπεδο του προϊόντος per se (ποιος θα καθιερώσει το κυρίαρχο 

πρότυπο) και πολύ λιγότερο στην παραγωγική διαδικασία  

(β) στο επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας και πολύ λιγότερο σε αυτό 
του προϊόντος (ποιος θα καθιερώσει το κυρίαρχο πρότυπο)  

(γ) Όλα τα παραπάνω  

(δ) Κανένα από τα παραπάνω  

  

23. Κατά την φάση εξειδίκευσης ενός τεχνολογικού κύκλου 
η καινοτοµία προκαλείται από:  

(α) κανένα από τα παρακάτω  

(β) τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επεκτεινόµενη εσωτερική 
τεχνική ικανότητα  

(γ) την πληροφόρηση από την αγορά, τις ανάγκες της αγοράς και τον 
τεχνικό πειραµατισµό  

(δ) τις πιέσεις για µείωση του κόστους, τη συµβατότητα και την ποιότητα  

  

24. Σύµφωνα µε τον Porter (1983), σε µια τυπική αλυσίδα 
αξίας στις χαρακτηριστικές τεχνολογίες για την 
παραγωγή ανήκουν:  

(α) η τεχνολογία µεταφορών  
(β) η τεχνολογία υλικών   
(γ) οι τεχνολογίες Μέσων Ενηµέρωσης (Media)  
(δ) οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες  

25.  Σε µία Αυτόνοµη Οµάδα έργου:   

(α) Το έργο εξελίσσεται σειριακά περνώντας από το ένα τµήµα στο άλλο  

(β) Τα µέλη της οµάδας αντιπροσωπεύουν τα τµήµατα από τα οποία 
προέρχονται αλλά στο πλαίσιο όµως µια ολοκληρωµένης και συνεκτικής 
οµάδας  

(γ) Τα µέλη εργάζονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων λειτουργικών 

διευθυντών  

(δ) Η οµάδα έχει ουσιαστικά πλήρη αυτονοµία στην επίλυση 

προβληµάτων που αφορούν το έργο της  

26.  Οι επιλογές που κάνει η επιχείρηση στην στρατηγική 
προϊόντων/αγορών είναι:  

(α) ο αριθµός των κύριων προϊόντων (ή προϊόντα –πλατφόρµες),   

(β) ο αριθµός των ποικιλιών πάνω στα κύρια προϊόντα (ή παράγωγα 
προϊόντα)  

(γ) η συχνότητα εισαγωγής νέων προϊόντων  

(δ) όλα από τα παραπάνω  
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27. Αποµονωτικός µηχανισµός που µειώνει τη δυνατότητα 
µίµησης από επίδοξους αντιγραφείς µπορεί να είναι η 
απορροφητική ικανότητα ενός οργανισµού   

 
(α) σωστό  
(β) λάθος  

 

28. Σύµφωνα µε το µοντέλο βιωµατικής µάθησης του Kolb 
το δεύτερο στάδιο του κύκλου της µάθησης είναι:  

 
(α) ο πειραµατισµός   

(β) ο λογισµός  

(γ) η αφηρηµένη εννοιολόγηση  

(δ) η εµπειρία   

  

29. Μία από τις βασικές προκλήσεις για την επιχείρηση 
είναι η «κυκλοφορία» γνώσης και πληροφορίας σε όλο 
το µήκος και πλάτος της οργάνωσης.  

(α) σωστό  

(β) λάθος  

  

30. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Nonaka, η µετατροπή της 
άρρητης γνώσης σε (επίσης) άρρητη που περιλαµβάνει 
το µοίρασµα εµπειριών των δρώντων µέσα από την 
καθηµερινή αλληλεπίδραση µεταξύ τους αφορά στο 
στάδιο:  

 
(α) της εσωτερίκευσης  

(β) της εξωτερίκευσης  

(γ) της κοινωνικοποίησης  

(δ) του συνδυασµού  
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31. Σε αυτή τη στρατηγική χρονισµού της καινοτοµίας, οι 
επιχειρήσεις απλώς υιοθετούν την καινοτοµία 
µιµούµενοι τους ανταγωνιστές τους που την έχουν 
εξελίξει προ πολλού, ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις 
της αγοράς.  

(α) Επιθετική στρατηγική τεχνολογικής πρωτοπορίας  
(β) Ενεργητική στρατηγική γρήγορης αντίδρασης  

(γ) Στρατηγική καθυστερηµένης αντίδρασης  

(δ) καµία από τις παραπάνω  

  

32. Η «συνεισφορά» της καινοτοµίας προϊόντος στη 
στρατηγική διαφοροποίησης αφορά:  

 

(α) την ανάπτυξη, τη βελτίωση ή τον επανασχεδιασµό του προϊόντος, που 
µπορεί να έχει αποτέλεσµα ανώτερη ποιότητα, λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, επιδόσεις, αξιοπιστία, καλύτερη εικόνα (image) κ.λπ.  

(β) τον επανασχεδιασµό του προϊόντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µόλις να 
καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριµένου τµήµατος αγοράς  

(γ) τον επανασχεδιασµό του προϊόντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
ικανοποιεί (ή/και να υπερβαίνει) τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
τµήµατος αγοράς  

(δ) την ανάπτυξη, τη βελτίωση ή τον επανασχεδιασµό του προϊόντος, που 
µπορεί να µειώσει τα κόστη, κάνοντας ευκολότερη την παραγωγή του, 
απλοποιώντας τις διαδικασίες εφοδιαστικής, περιορίζοντας τις απαιτήσεις 
σε ποσότητα υλικών κ.λπ.  

  

33. Το πιο σηµαντικό µέτρο για µια επιχείρηση που θέλει να 
αναπτύξει την ικανότητα της να παράγει γνώση είναι η 
συστηµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων της.   

 

(α) σωστό  

(β) λάθος   

   

34.  Ο πρώτος που µελέτησε ποσοτικά το χαρακτηριστικό 
πρότυπο ανόδου- καθόδου των οικονοµικών κύκλων 
ήταν ο... 

 (α) Hengels 
(β) Marx 
(γ) Kondratiev   
(δ) Varian   
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35. Μπορεί να απονεµηθεί ευρεσιτεχνία (πατέντα) σε 
κάποιον επιστήµονα για την ανακάλυψη ενός φυσικού 
νόµου  

(α) ναι   

(β) όχι  

36.  Η σχέση της τεχνογνωσίας ενός οργανισµού σε σχέση 
µε την καινοτοµία είναι:  

 

 (α) θετική  

 (β) αρνητική  

 (γ) θετική και αρνητική  

(δ) δεν υπάρχει σχέση  

37.  Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για µια αµφιδέξια 
επιχείρηση  

 

(α) διατηρεί δοµές µε µεγάλο αριθµό ιεραρχικών επιπέδων   

(β) οι µηχανισµοί υποκίνησης και κινήτρων είναι τυποποιηµένα σε όλη την 

επιχείρηση 
 (γ) οι επιχειρηµατικές µονάδες στο εσωτερικό της έχουν την δυνατότητα να 

λειτουργούν ως µικρές, αυτόνοµες επιχειρήσεις   

(δ)  η  οργανωτική  δοµή  χαρακτηρίζεται  από  υψηλά 
 επίπεδα  φορµαλισµού  και συγκεντρωτισµού  

  

38. Το επιχειρηµατικό µοντέλο αντικατοπτρίζει το σύνολο 
των επιχειρηµατικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν 
την επιχείρηση:  

 

(α) στην παροχή διευκολύνσεων στους προµηθευτές  

(β) στην εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων  

(γ) στην επίτευξη κέρδους και στην δηµιουργία αξίας για τους πελάτες  

(δ) στην επέκτασή της σε νέες αγορές  

  

39. Tα είδη έρευνας στα οποία βασίζεται η κατάρτιση ενός 
επιχειρηµατικού σχεδίου είναι:  

 

(α) πρωτογενής έρευνα   

(β) πρωτογενής ή/και δευτερογενής έρευνα   

(γ) πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής έρευνα   

(δ) κανένα από τα παραπάνω   
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40. Η ανάλυση SWOT εξετάζει:  

 

(α) το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

(β) το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβαλλον της επιχείρησης  

(γ) το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

 

41. To πρώτο βήµα για την κατάρτιση ενός επιχειρηµατικού 
σχεδίου είναι:  

(α) η διάθεση κεφαλαίων  

(β) η ύπαρξη ή η δηµιουργία µιας επιχειρηµατικής ιδέας  

(γ) το ικανό ανθρώπινο δυναµικό  

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

   

42. Ποια από τα ακόλουθα ανταποκρίνονται στην εξωτερική 
σκοπιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου:  

 

(α) Αποτελεί εργαλείο σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών επιχειρηµατικών 

ιδεών και προτάσεων από την πλευρά των επενδυτών  

(β) Αποτελεί εργαλείο καθοδήγησης και αναζήτησης χρηµατοδότησης 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου.  

(γ) Αποτελεί εργαλείο προσανατολισµού κατά το στάδιο του σχεδιασµού.   
(δ) κανένα από τα παραπάνω  

  

43. Τεχνικές δηµιουργίας ιδεών είναι:  

 

(α) ο καταιγισµός ιδεών σε γραπτή µορφή   

(β) ο αρνητικός καταιγισµός ιδεών   

(γ) ο καταιγισµός ιδεών   

(δ) όλα τα παραπάνω  
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44. Η χρησιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι 
πολλαπλή τόσο για τους συντάκτες του όσο και για τους 
παραλήπτες του, καθώς…  

 

(α) όλα τα παρακάτω  

(β) χρησιµεύει ως οδηγός για την επιχείρηση και ως σηµείο αναφοράς για 
τους επενδυτές (γ) υποχρεώνει τους συµµετέχοντες να σκεφτούν την 

επιχειρηµατική τους πρόταση µε συστηµατικό τρόπο  

(δ) επιτρέπει την προκαταβολική επαλήθευση της δυνατότητας 

πραγµατοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας από εµπορική, οικονοµική 
και χρηµατοδοτική σκοπιά  

  

45. Όλες οι προτάσεις είναι λάθος ΕΚΤΟΣ από:  

 

(α) Οι αποδέκτες ενός επιχειρηµατικού σχεδίου εστιάζουν την προσοχή 
τους στα ίδια σηµεία.  

(β) Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο έχει την ίδια δοµή  

(γ) Το επιχειρηµατικό σχέδιο προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις ευκαιρίες και 
απειλές που προκύπτουν από την ανάλυση του εσωτερικού και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.   

(δ) Το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν διαφοροποιείται 

ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησης της κάθε επιχείρησης  

 

 

46. Ο σχεδιασµός λειτουργίας περιλαµβάνει συνήθως:  

 

(α) την τµηµατοποίηση της αγοράς  

(β) σύστηµα έλεγχου της ποιότητας θα χρησιµοποιηθεί   

(γ) την ανάλυση ευαισθησίας  

(δ) την τιµολογιακή πολιτική   

  

47. Η χρηµατοδοτική µίσθωση είναι…  

 

(α) Κανένα από τα παρακάτω  

(β) µεσοµακροπρόθεσµη µορφή χρηµατοδότησης  

(γ) µακροπρόθεσµη µορφή χρηµατοδότησης  

(δ) µια απλή µορφή χρηµατοδότησης  
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48. Σύµφωνα µε το µοντέλο των πέντε δυνάµεων του Porter, 
η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι 
µεγάλη όταν:  

 

(α) είναι λίγοι  

(β) υπάρχει υψηλό κόστος αλλαγής σε ανταγωνιστικά προϊόντα  

(γ) τα προϊόντα του κλάδου είναι διαφοροποιηµένα  

(δ) η ζήτηση είναι µεγάλη  

  

49. Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ:  

 

(α) Το όραµα µίας επιχείρησης αναφέρεται στο που θέλει να φτάσει η 

επιχείρηση  

(β) Τα εµπορικά σήµατα (trademarks) αφορούν κάθε σηµείο επιδεκτικό 

γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων  

(γ) Η έννοια ψυχογραφική τµηµατοποίηση αναφέρεται στην διαίρεση της 

αγοράς µε βάση τις περιστάσεις, τα οφέλη, το καθεστώς χρήσης  

(δ) Το νεκρό σηµείο πωλήσεων είναι το σηµείο εκείνο των πωλήσεων 

όπου η επιχείρηση  δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία   

 

  



  

Σελίδα 25 από 51 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κατερίνα Μαργαριτοπούλου katerinam.eclass4U@gmail.com 

ΤΡΙΤΟ ΣΕΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

(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  

 

2. Mια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τα εξής διακριτά χαρακτηριστικά: 

(α) είναι ελκυστική και έχει διάρκεια 

(β) δημιουργεί αξία για τον πελάτη 

(γ) είναι επίκαιρη 

(δ) όλα τα παραπάνω  

 

3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΣΩΣΤΗ; 

(α) Οι έννοιες οικονοµική ανάπτυξη και οικονοµική µεγέθυνση είναι 

ταυτόσηµες. 

(β) Ο επιχειρηµατίας είναι πάντα και εφευρέτης. 

(γ) Η οικονοµική µεγέθυνση µετράται ως µια ποιοτική αλλαγή και 

αναδιάρθρωση µιας οικονοµίας 

(δ) Καµία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι σωστή  
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4. Mεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν έναν 

επιχειρηματία είναι: 

(α) το οικογενειακό περιβάλλον 

(β) η οικονομική του κατάσταση 

(γ) ο αριθμός των ταξιδιών που έχει κάνει 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

5. Η έννοια του «επιχειρηµατία» (entrepreneur) διακρίνεται από αυτήν 

του «businessman» ή «ανθρώπου των επιχειρήσεων» γιατί... 

(α) ο entrepreneur αναλαµβάνει ρίσκο, αντιλαµβάνεται ευκαιρίες και ξεκινά 

κάτι νέο  

(β) ο entrepreneur δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων (του ίδιου 

ή άλλων) µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση κέρδους 

(γ) ο businessman αναλαµβάνει ρίσκο, αντιλαµβάνεται ευκαιρίες και ξεκινά 

κάτι νέο 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

6. Η εταιρική επιχειρηµατικότητα αφορά:  

(α) επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες µεταξύ διαφορετικών εταιρειών 

(β) επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο υφιστάµενων επιχειρήσεων 

(γ) επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες φυσικών προσώπων 

(δ) όλα τα παραπάνω 
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7. Όλοι οι παρακάτω παράγοντες συµβάλουν στην ανάπτυξη της 

εταιρικής επιχειρηµατικότητας ΕΚΤΟΣ: 

(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 

 

8. Η οικονοµική ανάπτυξη αφορά… 

(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 

 

9. Οι επιχειρήσεις ............... θεωρούνται ιδιαίτερα καινοτόµες 

(α) λιανικής και χονδρικής πώλησης 

(β) δηµοσίας διοίκησης 

(γ) έντασης γνώσης 

(δ) τηλεπικοινωνιών 

 

10. Η καινοτοµία είναι: 

(α) η εφεύρεση 

(β) η ανάληψη κινδύνου για επιχειρηµατική δράση 

(γ) εφεύρεση συν εµπορευµατοποίηση  

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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11. Η ερευνητική δραστηριότητα που έχει ως σκοπό τη δηµιουργία 

νέας γνώσης χωρίς να αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της κάποια 

συγκεκριµένη πρακτική εφαρµογή ή χρήση, προσδιορίζει την: 

α) Βασική έρευνα 

β) Ανάπτυξη 

γ) Εφαρµοσµένη έρευνα 

δ) Εφαρµοσµένη έρευνα και Βασική έρευνα 

 

12. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΣΩΣΤΗ; 

(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 

 

13. Με τον όρο «σχηµατισµοί επιχειρήσεων» εννοείται: 

α) µια οµαδοποίηση µη ανταγωνιστικών µεταξύ τους επιχειρήσεων που 

συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που 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) µια οµαδοποίηση ανταγωνιστικών µεταξύ τους επιχειρήσεων που 

συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που εξειδικεύονται 

σε ένα συγκεκριµένο πεδίο δραστηριοτήτων 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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14. Η διαδικασία για να προσδιοριστεί αν µια ιδέα είναι βιώσιµη είναι 

η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού σχεδίου 

(α) Σωστό 

(β) Λάθος 

 

15. Η σιγμοειδής καμπύλη υπονοεί ότι: 

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

είναι μέτριος 

(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 σχετικά βραδύς 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

16. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αντλήσει μια 

επιχείρηση από ερευνητικές συνεργασίες είναι: 

(α) η μάθηση και δημιουργία νέας γνώσης 

(β) η ενίσχυση της ευελιξίας 

(γ) και το (α) και το (β) 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

17. Οι «γαζέλες» είναι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από: 

(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 
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18. Σύµφωνα µε τον Schumpeter καινοτοµώ σηµαίνει: 

(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 

 

19. Σύµφωνα µε τη βιωµατική µάθηση: 

(α) η εµπειρία και ο λογισµός αποτελούν σηµαντικά στάδια στη µάθηση του 

ατόµου 

(β) η επιχείρηση µαθαίνει µε βασιζόµενη στον πειραµατισµό σε πρώτο 

στάδιο 

(γ) η επιχείρηση είναι ένας «οραµατιστής», δηλαδή προτιµά την αφηρηµένη 

σκέψη αντί της απτής εµπειρίας 

(δ) η εµπειρία και η ικανότητα απορρόφησης είναι δύο σηµαντικοί 

παράγοντες 

 

20. Ένα από τα τέσσερα στάδια µάθησης του Kolb είναι: 

(α) η αφηρηµένη εννοιολόγηση  

(β) η µη στοχαστική παρατήρηση  

(γ) ο παθητικός πειραµατισµός 

(δ) κάνενα από τα παραπάνω 
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21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ είναι σωστή; 

(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 

 

22. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

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» 

23. Η συχνά δύσκολη εσωτερική επικοινωνία µεταξύ τμηµάτων µε 

αποτέλεσµα την αργή αντίδραση σε εξωτερικές απειλές ή ευκαιρίες 

αποτελεί: 

(α) πλεονέκτηµα των µεγάλων επιχειρήσεων 

(β) πλεονέκτηµα των µικρών επιχειρήσεων 

(γ) µειονέκτηµα των µεγάλων επιχειρήσεων 

(δ) µειονέκτηµα των µικρών επιχειρήσεων 
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24. Σε ποιο επίπεδο εθνικών συστηµάτων καινοτοµίας ανήκει η 

δηµιουργία σχηµατισµών 

Επιχειρήσεων (cluster); 

(α) Μίκρο –επίπεδο 

(β) Μέσο – επίπεδο 

(γ) Μάκρο – επίπεδο 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

25. H ικανότητα της επιχείρησης να αναζητά γνώση από το εξωτερικό 

περιβάλλον και να την χρησιµοποιεί για να παράξει νέα γνώση που 

µπορεί να ενσωµατωθεί στα προϊόντα ή/και διαδικασίες της, 

ονοµάζεται: 

(α) µαθησιακή ικανότητα  

(β) απορροφητική ικανότητα  

(γ) καινοτοµική ικανότητα 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

26. Οι τεχνολογικές ικανότητες µιας επιχείρησης µπορούν να 

ενισχυθούν µέσα από: 

(α) εσωτερική ανάπτυξη   

(β) σύναψη νέων συµµαχιών  

(γ) εξαγορές 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

(ε) όλα τα παραπάνω 
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27. Η χρησιµότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι: 

(α) για τους συντάκτες του 

(β) για τους παραλήπτες του 

(γ) πολλαπλή τόσο για τους συντάκτες του όσο και για τους παραλήπτες του 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

28. Σύµφωνα µε τις εναλλακτικές στρατηγικές «χρονισµού» της 

καινοτοµίας η στόχευση 

µίας επιχείρησης όταν ακολουθείται επιθετική στρατηγική είναι: 

(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 

 

29. Η άρρητη γνώση είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί και να 

επικοινωνηθεί από άτοµο σε άτοµο: 

(α) σωστό 

(β) λάθος 

30. Σύµφωνα µε τον Νοnaka στο στάδιο της κοινωνικοποίησης της 

γνώσης, 

(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 
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31. Η ικανότητα αφοµοίωσης της γνώσης αναφέρεται: 

(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 δραστηριότητές του 

 

32. Τα εµπορικά σήµατα (trademarks) αφορούν: 

(α) τεχνικές άγνωστες παγκοσµίως 

(β) κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων 

επιχειρήσεων 

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

επιδεκτικά βιοµηχανικής εφαρµογής 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

33. Σύµφωνα µε τη θεωρία των τοµεακών συστηµάτων καινοτοµίας, ως 

τοµέας ορίζεται: 

(α) ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται στην βάση 

συγκεκριµένων οµάδων προϊόντων για µια υπάρχουσα ζήτηση (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 
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34. Το πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους επένδυσης που απαιτείται 

για την είσοδο στις διεθνείς αγορές και το µειονέκτηµα του αυξηµένου 

κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων, αναφέρονται: 

(α) στη µέθοδο διεθνοποίησης µέσω άµεσων ξένων επενδύσεων 

(β) στη µέθοδο διεθνοποίησης µέσω εξαγωγών 

(γ) και στις δυο µεθόδους 

(δ) σε καµία από τις δυο µεθόδους 

 

35. Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ: 

(α) Η δηµιουργικότητα επηρεάζει και παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στη 

διαµόρφωση ιδεών και συνδέεται άµεσα µε την καινοτοµία  

(β) Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι σηµαντικό για την προώθηση της 

επιχειρηµατικής πρότασης κάθε νεοσύστατης επιχείρησης  

(γ) Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν έχει καµία σχέση µε το στρατηγικό 

σχεδιασµό της επιχείρησης 

(δ) Η σωστή επιλογή νομικής μορφής της επιχείρησης έχει μεγάλη σημασία 

για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας 

 

36. Η ρητή γνώση είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί και να επικοινωνηθεί 

από άτοµο σε άτοµο. 

(α) Σωστό  

(β) Λάθος 

 

37. Σύµφωνα µε τον Νοnaka στο στάδιο της εσωτερίκευσης της 

γνώσης: 

(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 μετατρέπεται σε άρρητη γνώση 
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38. Στις στρατηγικές «χρονισµού» της καινοτοµίας, η παθητική 

στρατηγική µίµησης εφαρµόζεται από τις περισσότερες: 

(α) µεγάλες επιχειρήσεις 

(β) καινοτοµικές επιχειρήσεις 

(γ) µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

39. Όταν µία επιχείρηση ακολουθεί τις εξελίξεις από κάποια 

απόσταση, υιοθετώντας την καινοτοµία όταν αυτή έχει αρχίσει να 

παγιώνεται στην αγορά πρόκειται για: 

(α) Επιθετική στρατηγική τεχνολογικής πρωτοπορίας 

(β) Ενεργητική στρατηγική γρήγορης αντίδρασης 

(γ) Στρατηγική καθυστερηµένης αντίδρασης 

(δ) Δεν µπορεί να προσδιορισθεί 

40. Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας µπορεί να είναι: 

(α) τυπική 

(β) άτυπη 

(γ) (α) και (β) 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

41. Σε µια εταιρεία προβληµατίζονται για το εάν η παράλληλη 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι 

κάτι που αξίζει τον κόπο να δοκιµάσουν. Ο διευθυντής του τµήµατος 

Ε&Α επιµένει ότι αυτό θα συµβάλλει θετικά στην µείωση των χρόνων. 

Η άποψη αυτή είναι …: 

(α) σωστή 

(β) λάθος 
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42. Μια επιχείρηση που κατασκευάζει ηλεκτρικές σκούπες, έχει 

ξεκινήσει το λεπτοµερή µηχανολογικό σχεδιασµό µιας νέας ηλεκτρικής 

σκούπας. Ποια είναι η επόµενη φάση στην αναπτυξιακή διαδικασία; 

(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 

43. Μια µελέτη σκοπιµότητας εκπονείται: 

(α) µετά την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών ιδεών 

(β) πριν ο επίδοξος επιχειρηµατίας δεσµεύσει χρόνο και χρήµα για την 

προετοιµασία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου 

(γ) µετά την αξιολόγηση των επιχειρηµατικών ιδεών και πριν ο επίδοξος 

επιχειρηµατίας δεσµεύσει χρόνο και χρήµα για την προετοιµασία ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

44. To νεκρό σηµείο πωλήσεων είναι το σηµείο εκείνο των πωλήσεων 

όπου η επιχείρηση… 

α) δεν πραγµατοποιεί ζηµία 

(β) δεν πραγµατοποιεί κέρδος 

(γ) δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

45. Η επιτελική σύνοψη σε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να 

περιλαµβάνει: 

(α) πολλές λεπτοµέρειες 

(β) τουλάχιστον πέντε σελίδες 

(γ) διαγράµµατα 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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46. Στην πρωτογενή έρευνα ο επιχειρηµατίας: 

(α) δε χρειάζεται να συλλέξει πληροφορίες 

(β) συλλέγει πληροφορίες από βάσεις δεδομένων 

(γ) συλλέγει πληροφορίες από το διαδίκτυο 

(δ) συλλέγει µόνος του πληροφορίες 

47. Το µοντέλο 5 δυνάµεων του Porter αξιολογεί: 

(α) το εσωτερικό περιβάλλον  

(β) την ένταση ανταγωνισμού  

(γ) την ένταση των αγοραστών 

(δ) όλα τα παραπάνω 

48. Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος γίνεται µε: 

(α) την αλυσίδα αξίας  

(β) την ανάλυση PEST  

(γ) την ανάλυση SWOT 

(δ) την ανάλυση του ανταγωνισμού 

49. Οι επιχειρηµατικοί άγγελοι: 

(α) είναι συνήθως εύποροι συγγενείς  

(β) είναι συνήθως εύποροι ιδιώτες  

(γ) είναι συνήθως εύποροι φίλοι 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

50. Όλα τα παρακάτω αποτελούν µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού ΕΚΤΟΣ από: 

(α) τον ισολογισµό 

(β) την ανάλυση του νεκρού σηµείου 

(γ) την τιµολογιακή πολιτική 

(δ) τις ταµειακές ροές 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΤ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

1. Mια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τα εξής διακριτά χαρακτηριστικά: 

(α) είναι ελκυστική και έχει διάρκεια 

(β) δημιουργεί αξία για τον πελάτη 

(γ) είναι επίκαιρη 

(δ) όλα τα παραπάνω 

2. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας συνδράμει...  

(α) στη δημιουργία ίσων ευκαιριών  

(β) στην ισομερή κατανομή του πλούτου  

(γ) στη δημιουργία περιφερειακών ανισοτήτων 

(δ) όλα τα παραπάνω  

3. Οι «γαζέλες» είναι επιχειρήσεις οι οποίες: 

(α) κατανέμονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας 

(β) τείνουν να είναι νεότερες και μικρότερες σε μέγεθος συγκριτικά με 

τη μεγάλη κατηγορία  

επιχειρήσεων από τις οποίες ξεχωρίζουν 

(γ) ευθύνονται δημιουργούν ένα δυσανάλογα σημαντικό αριθμό νέων 

θέσεων εργασίας (σε σχέση  

με το μέγεθός τους) 

(δ) όλα τα παραπάνω  

4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ΣΩΣΤΗ; 

(α) Οι έννοιες οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση είναι 

ταυτόσημες. 

(β) Ο επιχειρηματίας είναι πάντα και εφευρέτης. 
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(γ) Η οικονομική μεγέθυνση μετράται ως μια ποιοτική αλλαγή και 

αναδιάρθρωση μιας οικονομίας 

(δ) Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι σωστή.  

5. Για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης πρέπει να υπάρχουν οι 

παρακάτω παράγοντες του μακρο-περιβάλλοντος  

(α) όλα τα παρακάτω  

(β) εκπαιδευτικό σύστημα, πρότυπα και οι δεξιότητες που παρέχει  

(γ) δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους 

(δ) θεσμικό πλαίσιο και κυβερνητικές πολιτικές 

6. Μερικές από τις παραμέτρους, όπου μπορεί να παρατηρηθούν 

διαφορές μεταξύ  τοπικής και διεθνούς επιχειρηματικότητας είναι οι 

ακόλουθες: 

(α) περιβαλλοντικά πρότυπα 

(β) φορολογικό σύστημα 

(γ) νομικές απαιτήσεις 

(δ) όλα τα παραπάνω 

7. Ένα πλεονέκτημα των μικρών επιχειρήσεων συγκριτικά με τις 

μεγαλύτερες είναι:  

(α) η ικανότητά τους να εκπονούν δραστηριότητες Έρευνας και 

Ανάπτυξης  

(β) η ικανότητά τους να αποκτούν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς 

πόρους 

(γ) η ικανότητα των επιχειρηματιών να ενεργούν πάνω σε νέεςιδέες ή 

στην ανάπτυξη προϊόντων. 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

8. Η προσπάθεια για επιχειρηματική δράση περιλαμβάνει όλα τα 

ακόλουθα ΕΚΤΟΣ από: 

(α) νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα 

(β) αυξημένη παραγωγικότητα 
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(γ) καινοτομικότητα 

(δ) προδραστικότητα 

9. Mεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν έναν 

επιχειρηματία είναι:  

(α) το οικογενειακό περιβάλλον  

(β) η οικονομική του κατάσταση 

(γ) ο αριθμός των ταξιδιών που έχει κάνει 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

10. Στην πορεία εξέλιξής τους πολλές από τις εταιρείες ταχείας 

ανάπτυξης αντιμετωπίζουν διοικητικής φύσης προβλήματα που 

σχετίζονται με: 

(α) τη διαχείριση 

(β) τη δομή 

(γ) την άσκηση ηγεσίας 

(δ) όλα τα παραπάνω 

11. Μια επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει υψηλά επίπεδα 

επιχειρηματικής ηθικής πρέπει να σκεφτεί τη συμπεριφορά των 

πιθανών συνεργατών της. 

(α) ναι 

(β) όχι 

12. Ο όρος παράθυρο ευκαιρίας (window of opportunity) 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει: 

(α) τη χρονική περίοδο που ένας επιχειρηματίας και ένας αγοραστής 

έχουν στη διάθεσή τους για να συναλλαγούν 

(β) τη χρονική περίοδο που ένας αγοραστής έχει στη διάθεσή του για 

να αγοράσει ένα προϊόν. 

(γ) τη χρονική περίοδο που ένας μελλοντικός επιχειρηματίας έχει στη 

διάθεσή του για να δημιουργήσει την επιχείρηση.  

(δ) όλα τα παραπάνω 



  

Σελίδα 42 από 51 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Κατερίνα Μαργαριτοπούλου katerinam.eclass4U@gmail.com 

 

 

13. Η καινοτομία είναι: 

(α) η εφεύρεση 

(β) η ανάληψη κινδύνου για επιχειρηματική δράση 

 (γ) εφεύρεση συν εμπορευματοποίηση 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

14. Ο Δείκτης Καινοτομίας με παρανομαστή που αναφέρεται σε Εθνικό 

Ακαθάριστο Εισόδημα (κατά τον υπολογισμό του) είναι συνήθως: 

(α) Μέσο – επιπέδου 

(β) Μάκρο – επιπέδου 

(γ) Μίκρο – επιπέδου 

(δ) Μέσο και Μάκρο – επιπέδου. 

15. Το Εγχειρίδιο του Όσλο διαχωρίζει το βαθμό πρωτοτυπίας μιας 

καινοτομίας ως εξής: 

(α) νέα για την επιχείρηση 

(β) νέα για τον κλάδο ή την συγκεκριμένη αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται 

(γ) νέα σε παγκόσμια κλίμακα 

(δ) όλα τα παραπάνω 

16. Οι Δείκτες Καινοτομίας... 

(α) περιγράφουν απόλυτα την καινοτομική πρόοδο μιας χώρας 

(β) περιγράφουν την εξάρτιση της χώρας από τα καινοτομικά 

αποτελέσματα 

(γ) περιγράφουν τις προτεραιότητες καινοτομίας μιας χώρας  

(δ) τίποτα από τα παραπάνω 
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17. Με τον όρο «σχηματισμοί επιχειρήσεων» εννοείται:  

(α) μια ομαδοποίηση μη ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων 

που συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που 

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) μια ομαδοποίηση ανταγωνιστικών μεταξύ τους επιχειρήσεων που 

συνήθως χαρακτηρίζονται από γεωγραφική εγγύτητα και που 

εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο δραστηριοτήτων 

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

18. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον ορισμό της 

τεχνολογίας; 

(α) η τεχνολογία αφορά μόνο μηχανήματα   

(β) η τεχνολογία χρησιμοποιεί γνώση και οργανωτικές αρχές  

(γ) η τεχνολογία είναι σύστημα δημιουργημένο από ανθρώπους 

(δ) η τεχνολογία παράγει εργαλεία και τεχνικές χρήσιμα για κάποιο 

σκοπό 

19. Από ποια μορφή έρευνας μπορεί να προκύψει ένα νέο προϊόν; 

(α) βασική έρευνα 

(β) εφαρμοσμένη έρευνα 

(γ) ανάπτυξη  

(δ) από το (α) και το (β) 

20. Η ψηφιακή έναντι της συμβατικής φωτογραφίας αποτελεί: 

(α) ριζική Καινοτομία 

(β) σταδιακή Καινοτομία 

(γ) δεν αποτελεί καινοτομία 
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(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

21. Η καινοτομία, και ιδιαίτερα η ρηξικέλευθη, ριζική καινοτομία...  

(α) είναι υπόθεση πολλών κρατών 

(β) δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι υπόθεση μιας μόνο επιχείρησης  

(γ) είναι υπόθεση μιας μόνο επιχείρησης 

(δ) κανένα από τα παραπάνω  

22. Ποιο από τα παρακάτω καθοδηγεί την καθοδική φάση ενός 

κύματος Κοντρατίεβ; 

(α) οι νέες αγορές που είναι διατεθειμένες να καταναλώνουν τα 

προϊόντα της νέας τεχνολογίας 

(β) η υπέρ-συσσώρευση κεφαλαίου και η συνακόλουθη υπερβάλλουσα 

παραγωγική δυναμικότητα 

(γ) η δυνατότητα εφαρμογής μίας αναδυόμενης τεχνολογίας σε ένα 

ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων 

(δ) όλα τα παραπάνω 

23. Η σιγμοειδής καμπύλη υπονοεί ότι:  

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

τεχνολογίας είναι μέτριος 

(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 σχετικά βραδύς  

(δ) κάνενα από τα παραπάνω   

24. Η «σωρευτικότητα» ενός κλάδου αφορά 

(α) τους παίκτες και τα δίκτυα που έχει 

(β) η δυνατότητα που έχει να αναπτύσσει εμπορικά εκμεταλλεύσιμη 

νέα γνώση 
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(γ) δυνατότητα μιας εταιρείας να δημιουργεί νέα γνώση βασιζόμενη σε 

προ-υπάρχουσα γνώση 

(δ) τους θεσμούς με βάση τους οποίους νομιμοποιεί, ρυθμίζει και 

συντονίζει τις δράσεις του 

25. Η δημιουργία διατμηματικών ομάδων είναι γενικά ένας καλός 

τρόπος για το μοίρασμα της γνώσης στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

(α) σωστό 

(β) λάθος 

26. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων που μπορεί να αντλήσει μια 

επιχείρηση από ερευνητικές συνεργασίες είναι: 

(α) η μάθηση και δημιουργία νέας γνώσης 

(β) η ενίσχυση της ευελιξίας 

(γ) και το (α) και το (β) 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

27. Σύμφωνα με τη βιωματική μάθηση... 

(α) η εμπειρία και ο λογισμός αποτελούν σημαντικά στάδια στη μάθηση 

του ατόμου 

(β) η επιχείρηση μαθαίνει με βασιζόμενη στον πειραματισμό σε πρώτο 

στάδιο 

(γ) η επιχείρηση είναι ένας «οραματιστής», δηλαδή προτιμά την 

αφηρημένη σκέψη αντί της απτής εμπειρίας 

(δ) η εμπειρία και η ικανότητα απορρόφησης είναι δύο σημαντικοί 

παράγοντες 

28. H ικανότητα της επιχείρησης να αναζητά γνώση από το εξωτερικό 

περιβάλλον και να την χρησιμοποιεί για να παράξει νέα γνώση που 

μπορεί να ενσωματωθεί στα προϊόντα ή/και διαδικασίες της, 

ονομάζεται:  

(α) μαθησιακή ικανότητα 

(β) απορροφητική ικανότητα 
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(γ) καινοτομική ικανότητα 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

29. Η ικανότητα μετασχηματισμού της γνώσης είναι: 

(α) οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να ενσωματώνει 

την αποκτημένη γνώση στις λειτουργίες της. 

(β) η ικανότητα του οργανισμού να αξιολογεί σωστά τη γνώση του 

εξωτερικού της περιβάλλοντος 

(γ) οι διαδικασίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να αναλύει και να 

επεξεργάζεται την αποκτηθείσα γνώση. 

(δ) οι διαδικασίες με βάση τις οποίες η επιχείρηση ανασυνθέτει και 

συνδυάζει την εξωτερική γνώση στο εσωτερικό της. 

 

30. Η άρρητη γνώση είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί και να 

επικοινωνηθεί από άτομο σε άτομο. 

(α) σωστό 

(β) λάθος 

 

31. Σύμφωνα με τον Νοnaka στο στάδιο της κοινωνικοποίησης της 

γνώσης, 

(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 

 

32. Μπορεί να απονεμηθεί ευρεσιτεχνία (πατέντα) σε κάποιον 

επιστήμονα για την ανακάλυψη ενός φυσικού νόμου; 

(α) ναι 

(β) όχι 
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33. Στο μοντέλο πέμπτης γενιάς επικρατεί η ιδέα ότι η καινοτομία ...  

(α) απαιτεί πέντε ή περισσότερους «παίκτες» σε ένα δίκτυο αναζητούν 

ιδέες τόσο από το  

εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό τους περιβάλλον 

(β) απαιτεί πέντε φορές περισσότερες επενδύσεις για την 

εμπορευματοποίηση της 

(γ) βασίζεται όλο και περισσότερο στην χρήση της τεχνολογίας 

πληροφορικής για την διασύνδεση «παικτών» εντός και εκτός της 

επιχείρησης 

(δ) είναι περισσότερο εύκολη σε μικρές και δυναμικές επιχειρήσεις 

νέας τεχνολογίας 

 

34. Η δυνατότητα μίμησης από επίδοξους αντιγραφείς, 

(α) εξαρτάται μόνο από το πόσο απλό είναι το προϊόν 

(β) είναι συνάρτηση μόνο του καθεστώτος προστασίας 

(γ) δεν είναι συνάρτηση μόνο του καθεστώτος προστασίας 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

 

35. Η υλοποίηση ενός (οποιουδήποτε) αναπτυξιακού έργου (stage-

gate) αποτελεί μια:  

(α) σύνθετη διαδικασία 

(β) εξ ορισμού πολύπλοκη, αβέβαιη και με κινδύνους διαδικασία   

(γ) απλή διαδικασία 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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36. Στη λειτουργική Ομάδα, 

(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 μιας 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. 

37. Η σχέση του λειτουργικής εξειδίκευσης ενός οργανισμού σε σχέση 

με την καινοτομία είναι: 

(α) θετική 

(β) αρνητική 

(γ) θετική και αρνητική 

(δ) δεν υπάρχει σχέση 

38. Μεταξύ των συστατικών στοιχείων Αρχιτεκτονικής της «ιδανικής» 

επιχείρησης είναι:  

(α) οργανισμός που μαθαίνει 

(β) ισχυρή κουλτούρα 

(γ) στρατηγικό όραμα 

(δ) όλα τα παραπάνω 

39. Mία μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 

τα ακόλουθα στοιχεία:  

(α) περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

(β) συμπεράσματα σχετικά με την αγορά και τον ανταγωνισμό  

(γ) αναμενόμενο κόστος και απόδοση 

(δ) όλα τα παραπάνω 
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40. Με ποιον παράγοντα μπορεί να σχετίζονται οι κρίσιμοι 

συντελεστές επιτυχίας μιας επιχείρησης; 

(α) τεχνολογία 

(β) χρηματοδότηση 

(γ) τοποθεσία 

(δ) όλα τα παραπάνω 

41. Η έννοια ψυχογραφική τμηματοποίηση αναφέρεται στην: 

(α) διαίρεση της αγοράς με βάση την ηλικία, το φύλο, τη μόρφωση κλπ  

(β) διαίρεση της αγοράς με βάση την κοινωνική τάξη, τον τρόπο ζωής 

την προσωπικότητα κλπ 

(γ) διαίρεση της αγοράς με βάση τις περιστάσεις, τα οφέλη, το 

καθεστώς χρήσης κλπ.  

(δ) σε κανένα από τα παραπάνω 

42. Η χρησιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου είναι: 

(α) για τους συντάκτες του 

(β) για τους παραλήπτες του 

(γ) πολλαπλή τόσο για τους συντάκτες του όσο και για τους 

παραλήπτες του 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

43. Τα εμπορικά σήματα (trademarks) αφορούν: 

(α) τεχνικές άγνωστες παγκοσμίως 

(β) κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων 

επιχειρήσεων  

(γ) νέα επινοήματα, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και 

είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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44. H τεχνική του Concept Mapping: 

(α) εφαρμόζεται για την επίλυση προβλημάτων από μεγάλες ομάδες  

(β) είναι μια μέθοδος παραγωγής ιδεών η οποία βασίζεται στην 

προετοιμασία ενός καταλόγου χαρακτηριστικών του προβλήματος ή 

του προϊόντος 

(γ) αποτελεί μία γραφική αναπαράσταση της ανθρώπινης σκέψης, ή 

πιο συγκεκριμένα αποτελεί τρόπο αναπαράστασης κάποιου πεδίουγ 

νώσεων 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

45. Το νεκρό σημείο πωλήσεων είναι το σημείο εκείνο των πωλήσεων 

όπου η επιχείρηση... 

(α) δεν πραγματοποιεί ζημία 

(β) δεν πραγματοποιεί κέρδος 

(γ) δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία  

(δ) κανένα από τα παραπάνω 

46. Το όραμα μίας επιχείρησης αναφέρεται: 

(α) στη δήλωση των βασικών στόχων της επιχείρησης 

(β) στη δήλωση του λόγου ύπαρξης της επιχείρησης 

(γ) στις αξίες της επιχειρήσεις  

 (δ) στο που θέλει να φτάσει η επιχείρηση 

47. Μια μελέτη σκοπιμότητας εκπονείται: 

(α) μετά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών 

(β) πριν ο επίδοξος επιχειρηματίας δεσμεύσει χρόνο και χρήμα για την 

προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

(γ) μετά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και πριν ο 

επίδοξος επιχειρηματίας δεσμεύσει χρόνο και χρήμα για την 

προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

(δ) κανένα από τα παραπάνω 
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48. Σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι μεγάλη όταν: 

(α) είναι λίγοι 

(β) υπάρχει υψηλό κόστος αλλαγής σε ανταγωνιστικά προϊόντα  

(γ) τα προϊόντα του κλάδου είναι διαφοροποιημένα 

(δ) η ζήτηση είναι μεγάλη 

49. Το επιχειρηματικό σχέδιο: 

(α) δείχνει τις πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήματος και την 

ικανότητα του νέου επιχειρηματία να  

κάνει την επιχειρηματική ιδέα πράξη.  

(β) επιτρέπει την αναγνώριση των δυνατών και αδυνάτων σημείων της 

επιχείρησης.  

(γ) παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές τα μέσα για να 

διαπιστώσουν αν η επιχείρηση αποτελεί αποδοτική επένδυση. 

(δ) όλα τα παραπάνω  

50. Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι λάθος ΕΚΤΟΣ: 

(α) H επιτελική σύνοψη είναι από τα πιο ασήμαντα κομμάτια του 

επιχειρηματικού σχεδίου 

(β) Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν έχει πάντα μία συγκεκριμένη δομή  

(γ) Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος  και ο κίνδυνος αγοράς. 

(δ) Η ανάλυση ευαισθησίας δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό 

σχέδιο 

Στην ερώτηση 50 ΝΑΙ έχουν 2 απαντήσεις το Γ ή Β 


