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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

 
 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με ΝΑΙ, ΙΣΩΣ, ΟΧΙ (σημειώστε δίπλα την 
απάντηση) 

 
▪ Εξετάζω τα λάθη μου και μαθαίνω από αυτά 
▪ Μου αρέσει ο αυτοέλεγχος 
▪ Είμαι θετικός άνθρωπος 
▪ Συχνά μου είναι ευχάριστο να είμαι μόνος 
▪ Η επιτυχία είναι μία δυνατή προσωπική μου ανάγκη 
▪ Βλέπω τα προβλήματα σαν προκλήσεις 
▪ Μπορώ να ξεπεράσω τα συναισθηματικά εμπόδια΄ 
▪ Όταν υπάρχει κάτι που θέλω προσπαθώ να σκεφθώ το τελικό αποτέλεσμα 
▪ Αναλαμβάνω ρίσκα 
▪ Ρισκάρω με μία ιδέα και αν αυτή δεν είναι κάτι σίγουρο 
▪ Αισθάνομαι σίγουρος(η) για τον εαυτό μου 
▪ Είμαι ευπροσάρμοστος(η) 
▪ Είμαι διαισθητικός(η) 
▪ Κρατώ τις αποφάσεις που παίρνω 
▪ Για να μάθω κάτι καινούργιο ψάχνω σε αυτό που δε γνώριζα μέχρι σήμερα 
▪ Πειραματίζομαι με νέους τρόπους για να επιτύχω κάποια πράγματα 
▪ Συνήθως κάνω πράγματα με το δικό μου τρόπο 
▪ Έχω νέες και διαφορετικές ιδέες 
▪ Είμαι περίεργος 
▪ Έχω την τάση να αντιστέκομαι σε κάτι που θεωρείται αυθεντία 
▪ Είμαι επίμονος(η) «δεν εγκαταλείπω» 
▪ Εάν κάτι δεν μπορεί να γίνει βρίσκω τον τρόπο να το κάνω 
▪ Υπάρχει φήμη ότι είμαι πεισματάρης(η) 
▪ Όταν με ενδιαφέρει κάτι δεν μπορώ να κοιμηθώ 
▪ Μπορώ να κάνω θυσίες για να κερδίσω πιθανές μακροπρόθεσμες αμοιβές 

 
2. Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και δείχνουν βασικές τάσεις στα χαρακτηριστικά 

ενός υποψήφιου επιχειρηματία… 
 
Αθροίστε τις απαντήσεις σας: 

▪ Κάθε απάντηση ΝΑΙ ισοδυναμεί με 3 βαθμούς 
▪ Κάθε απάντηση ΙΣΩΣ ισοδυναμεί με 2 βαθμούς 
▪ Κάθε απάντηση ΟΧΙ ισοδυναμεί με 1 βαθμό 
▪  

Αν έχετε άθροισμα; 

▪ 60 – 75  Διαθέτετε βασικά προσόντα ενός επιχειρηματία 

▪ 48 – 59  Χρειάζεται να αναπτυχθούν οι ικανότητες στα πιο αδύνατα σημεία 

▪ 37 – 47  Απομακρυνόμαστε από το προφίλ του επιχειρηματία 

▪ 37 – 1  Πλησιάζουμε το προφίλ του μισθωτού 
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