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ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ? 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και αξιολόγηση του τεστ 

Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια και σημείωσε την απάντηση δίπλα σε 

κάθε ερώτηση. 

Η απάντηση σου μπορεί να είναι (α) ΝΑΙ, (β) ΙΣΩΣ, (γ) ΟΧΙ 

Δες την αξιολόγηση στο τέλος του κειμένου. 

 

1. Η επιτυχία είναι σημαντική για μένα-------------------------------------------------------- 

2. Όταν θέτω ένα στόχο δεν τον εγκαταλείπω------------------------------------------------ 

3. Έχω αυτοπεποίθηση------------------------------------------------------------------------------ 

4. Δεν μ’ αρέσει να κάνω ό, τι μου λένε-------------------------------------------------------- 

5. Είμαι αποφασιστικός/ή-------------------------------------------------------------------------- 

6. Διακινδυνεύσω αν πιστεύω ότι η ιδέα έχει μέλλον--------------------------------------- 

7. Μ’ αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες----------------------------------------------------------- 

8. Διασκεδάζω συνεχώς μαθαίνοντας νέα πράγματα----------------------------------------- 

9. Όταν βάλω στο μυαλό μου κάτι, γίνομαι επίμονος/η-------------------------------------- 

10.Είμαι εφευρετικός/ή-------------------------------------------------------------------------------- 

11.Θεωρώ το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδειο------------------------------------------------ 

12.Δεν κουράζομαι εύκολα όταν ένα έργο με ενδιαφέρει------------------------------------- 

13.Αναλαμβάνω ρίσκα----------------------------------------------------------------------------------- 
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14.Πολλοί με λένε ξεροκέφαλο/η----------------------------------------------------------------- 

15.Μ’ αρέσει να κανονίζω τα ωράριά μου και τις συνθήκες εργασίας μου------------- 

16.Προτιμώ τον δικό μου τρόπο να κάνω πράγματα------------------------------------------- 

17.Βλέπω τις συναισθηματικές προκλήσεις ως ευκαιρίες προσωπικής βελτίωσης----- 

18.Δουλεύω καλύτερα μόνος/η μου----------------------------------------------------------------- 

19.Βλέπω τα προβλήματα ως εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν--------------------- 

20.Προτιμώ να σκέπτομαι επαναστατικά και να είμαι καινοτόμος/α----------------------- 

21.Είμαι ευέλικτος/η------------------------------------------------------------------------------------- 

22.Μ’ αρέσει να λύνω θέματα------------------------------------------------------------------------- 

23.Συχνά εμπιστεύομαι το ένστικτό μου------------------------------------------------------------ 

24.Θα μου άρεσε να ελέγχω προσωπικά τα εισοδήματά μου και τις ευκαιρίες 

προσωπικής ανάπτυξης----------------------------------------------------------------------------- 

25.Θεωρώ τα λάθη ως ευκαιρίες μάθησης--------------------------------------------------------- 
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Αξιολόγηση: 

Μέτρησε τις απαντήσεις κα ι βαθμολόγησε (ΝΑΙ=4 βαθμοί, ΙΣΩΣ=2 βαθμοί, ΟΧΙ=0) 

 ΝΑΙ:_______________ Χ 4 = _____________ 

 ΙΣΩΣ:______________ Χ 2 = _____________ 

 ΟΧΙ:_______________ 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ         ______________  

 

• Αν βαθμολογήθηκες από 81 έως 100, τότε πιθανότατα έχεις ισχυρή προδιάθεση 

για αυτό-απασχόληση 

• Αν βαθμολογήθηκες από 61 έως 80, τότε φαίνεται ότι έχεις το απαραίτητο 

δυναμικό αλλά ενδέχεται να χρειάζεται βελτίωση των δεξιοτήτων σου στις πιο 

αδύνατες περιοχές, είτε μέσω εκπαίδευσης είτε προσλαμβάνοντας κάποιον 

ειδήμονα 

• Αν βαθμολογήθηκες από 41 έως 60 ίσως να μην επιθυμείς να ξεκινήσεις μόνος/η 

κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Μπορεί να ενδιαφέρεσαι να βρεις έναν 

συνεργάτη που να μπορεί να σε συμπληρώσει εκεί που αισθάνεσαι αδύνατος/η. 

Λάβε υπ’ όψη σου ότι ο συνεταιρισμός με κάποιον συνεπάγεται δυσκολίες που 

ενδεχομένως να μη θέλεις να δοκιμάσεις. Μια τέτοια απόφαση πρέπει να την 

πάρεις με προσοχή και για τους σωστούς λόγους. 

• Αν η βαθμολογία σου είναι 40 ή λιγότερο τότε μάλλον η αυτό-απασχόληση δεν 

είναι για σένα. Είναι πιθανό να είσαι ευτυχέστερος/η και πιο επιτυχημένος/η αν 

εργάζεσαι για κάποιον άλλο. Όμως μόνο εσύ μπορείς να πάρεις μια τέτοια 

απόφαση. 

Μπορείτε να δείτε και άλλα παρόμοια τεστ στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα: 

• http://www.mvp.cfee.org/en/selfassessisentforme.html 

• https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-

assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx 

• http://www.entrepreneur.com/article/246454 
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