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ΕΙΔΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πολλαπλής επιλογής   Επιτρέπει την επιλογή μιας ή πολλαπλών απαντήσεων από μια 

προκαθορισμένη λίστα. 

Σωστό/Λάθος Μια απλή μορφή ερώτησης πολλαπλής επιλογής με μόνο τις 

δύο επιλογές «Σωστό» και «Λάθος». 

Αντιστοίχηση Η απάντηση σε κάθε μια από τις υπο-ερωτήσεις πρέπει να 

επιλεγεί από μια λίστα υποψήφιων απαντήσεων. 

Αρίθμηση Επιτρέπει απαντήσες με αριθμούς, ίσως με μονάδες, 

βαθμολογίες, συγκρίσεις με διάφορα μοντέλα απαντήσεων, 

όρια 

Σύρετε στο κείμενο   Οι λέξεις που λείπουν στο κείμενο της ερώτησης 

συμπληρώνονται σύροντας την σωστή απάντηση. 
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Εισαγωγή 
 
Αυτό το έγγραφο περιέχει την μέθοδο αξιολόγησης των συμμετέχοντων του εκπαιδευτικού 
προγράμματος FINE2WORK, οι οποίοι κερδίζουν τα Open Badges. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζει τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν με επιτυχία σε 
κάθε ενότητα, ώστε να αποκτήσουν ένα Open Badge καθώς και το επίπεδο αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων (ενήλικες εκπαιδευόμενοι). Τα Open Badges μαζί με τη μέθοδο 
αξιολόγησης θα ενσωματωθούν στη συνέχεια στην πλατφόρμα e-Learning ( 
http://academy.fine2work.eu ). 
  

Κάθε μία από τις ακόλουθες ενότητες αποτελείται από 20 διαφορετικούς τύπους 
ερωτήσεων που απευθύνονται στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την ενότητα 
«Ψηφιακές δεξιότητες». 
 
Οι εκπαιδευόμενοι (ενήλικες μαθητές) θα αποκτήσουν ένα open badge ανάλογα με τον 
αριθμό των σωστών απαντήσεων. Τα επίπεδα ορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω: 
- Επίπεδο 1 (70 - 100% σωστές απαντήσεις από τον συνολικό αριθμό ερωτήσεων) 
- Επίπεδο 2 (50 - 69% σωστές απαντήσεις από τον συνολικό αριθμό ερωτήσεων) 

  

http://academy.fine2work.eu/
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Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες 

Θέμα 1: Εγγραφή Επιχείρησης 
 

1. Η κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή εγγραφής μιας επιχείρησης είναι  το LIMITED LIABILITY 

COMPANY γνωστό κι ως LTD 

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

2. Ο ιδρυτής μιας εταιρείας: 

α. είναι συνήθως ένα άτομο που κάνει την εγγραφή της εταιρείας χωρίς εμπορικό 

σκοπό 

β. είναι συνήθως ένα άτομο που κάνει εγγραφή της εταιρείας με εμπορικό σκοπό 

- να κερδίσει χρήματα και να αποκτήσει κέρδος 

γ. είναι συνήθως ένα άτομο που προετοιμάζει τα έγγραφα για την εγγραφή και δεν 

έχει καμία σχέση με την εταιρεία 

3. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι  

a. ορίζεται νομικά ως ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό και / ή αξία αγαθών (σε είδος) 

που ένα άτομο επενδύει πριν από την εγγραφή της εταιρείας και συνήθως 

κινδυνεύει με αυτό το μετοχικό κεφάλαιο 

b. χρήματα τα οποία ένα άτομο αποφασίζει να επενδύσει εθελοντικά πριν ξεκινήσει 

την επιχείρηση 

c. χρήματα τα οποία ένας ιδιοκτήτης εταιρείας χρημάτων δανείζεται από την 

οικογένεια για να ξεκινήσει την επιχείρηση 

4. Η αυτοαπασχόληση είναι ένας νόμιμος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος την επιχειρηματική 

του δραστηριότητα  

Α) Σωστό 

Β) Λάθος  

5. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Α) Έχει 100% μετοχές στην εταιρεία  

Β) δεν είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον Νόμο για τις εργασίες της εταιρείας   

Γ) είναι υπεύθυνο σύμφωνα με τον Νόμο για τις εργασίες της εταιρείας, και 

συνήθως διορίζεται από τον Ιδρυτή και μπορεί να έχει μετοχές στην εταιρεία 
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Θέμα 2: Δομή τιμολόγησης και κόστους 
 

1. Η τιμολόγηση είναι βασικά το άθροισμα όλων των δαπανών συν το περιθώριο κέρδους που 

θέτει η εταιρεία  

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

2. Το μεταβλητό κόστος αλλάζει ανάλογα με τον όγκο παραγωγής 

Α) Σωστό  

Β) Λάθος  

3. Το σταθερό κόστος είναι το κόστος που παραμένει αμετάβλητο ανεξάρτητα από το ποσό 

της παραγωγής που παράγει μια εταιρεία  

Α) Σωστό  

Β) Λάθος  

4. Το μεταβλητό κόστος είναι  

Α) άμεσο κόστος υλικών, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μπόνους και προμήθειες, έξοδα 

μάρκετινγκ 

Β) άμεσο κόστος υλικών, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ενοίκιο, επιτόκια 

Γ) επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μπόνους και προμήθειες, έξοδα μάρκετινγκ, ενοίκιο 

 

5. Οι εκπτωτικές τιμές είναι μια στρατηγική 

Α) που προσφέρει εκπτώσεις συνέχεια  

Β) κατά την οποία τα προιόντα αρχικά διατείθονται σε υψηλή τιμή, κι έπειτα σε 

έκπτωση, δηλαδή σε φαινομενικά χαμηλότερη τιμή για τον καταναλωτή  

Γ) προσφορά χαμηλότερης τιμής συγκριτικά με αυτήν που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές 
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Θέμα 3: Συλλογική χρηματοδότηση (Crowdfunding) 
 

1) Η συλλογική χρηματοδότηση είναι η διαδικασία συλλογής χρημάτων από άτομα, κυρίως 

από το Διαδίκτυο  

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

2) Τα είδη συλλογικής χρηματοδότησης είναι  

Α) εισφορά με ανταμειβή  

Β) εισφορά, ανταμειβή, δανεισμός, προσφορά κεφαλαίου  

Γ) εισφορά, δανεισμός, προσφορά κεφαλαίου  

3) Η συλλογική χρηματοδότηση με εισφορές συμβαίνει όταν  

Α) τα άτομα δωρίζουν για να στηρίξουν, χωρίς ανταμειβή  

Β) τα άτομα δωρίζουν με σκοπό να ανταμειφθούν (πχ. Με ένα προιόν ή δώρο ως 

αντάλλαγμα)  

Γ) μια επιχείρηση δωρίζει κάτι σε ανθρώπους  

3) Ο κανόνας Crowdfunding “KEEP IT ALL: ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΟΛΑ” εμφαρμόζεται όταν:  

Α) Τα λεφτά δεν μεταφέρονται από μια πλατφόρμα crowdfunding από 

υποστηρικτές του έργου ή τον παραλήπτη όταν το επιθυμητό ποσό δεν έχει 

μαζευτεί  

Β) τα λεφτά παραμένουν στην πλατφόρμα  

Γ) τα λεφτά δεν μεταφέρονται από την πλατφόρμα από τους υποστηρικτές του 

έργου ή τον παραλήπτη ακόμη κι όταν το επιθυμητό ποσό δεν έχει μαζευτεί   

4) Η συλλογική χρηματοδότηση είναι καλή γιατί 

Α) είναι μια ευκαιρία να προωθήσετε την ιδέα της επιχείρησης σας ή το brand 

σας, να συλλέξετε λεφτά, να ενημερώσετε και να κερδίσετε πιθανούς πελάτες   

Β) είναι μια ευκαιρία να προωθήσετε την ιδέα της επιχείρησης σας ή το brand σας, 

να επικυρώσετε την ιδέα της επιχείρησης, να συλλέξετε λεφτά   

Γ) είναι μια ευκαιρία να επικύρωσετε την ιδέα της επιχείρησης σας, να συλλέξετε 

λεφτά, να ενημερώσετε και να κερδίσετε πιθανούς πελάτες.  
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Θέμα 4: Ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 
 

1. O επιχειρηματικός άγγελος είναι  

Α) ένας υπάλληλος τράπεζας που σας βοηθά να κερίδσετε λεφτά  

Β) ένα ανεξάρτητο άτομο που σας προσφέρει ένα κεφάλαιο για να αναπτύξετε 

την επιχείρηση σας για να πάρει ως αντάλλαγμα μερίδιο στην εταιρεία  

Γ) ένας πλούσιος συγγενής που σας προσφέρει χρήματα για να κάνετε το πρώτο 

σας επαγγελματικό βήμα  

2. Η αρχή των 3F είναι η συλλογή χρημάτων από μέλη της οικογένειας, φίλους και ανθρώπους 

που ξέρουμε ως «αφελείς» και που μας εμπιστεύονται, (family members, friends,“fools”) 

Α) Σωστό 

Β) Λάθος 

3. Συνήθως οι τράπεζες εξασφαλίζουν τραπεζικά δάνεια είτε με εγγύηση ακίνητης περιουσίας 

είτε ζητούν από άλλο άτομο να δώσει αυτήν την εγγύηση, δηλαδή να γίνει εγγυητής  

Α) Σωστό 

Β) Λάθος  

4. Το ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’ (Erasmus για Νεαρούς Επιχειρηματίες) είναι ένα 

Ευρωπαικό πρόγραμμα στήριξης για   

Α) πεπειραμένες επιχειρήσεις για να μάθουν από τους νέους  

Β) νεαρούς επιχειρηματίες για να κερδίσουν εμπειρία στο εξωτερικό   

Γ) νεαρούς επιχειρηματίες 18 ετών για να κερδίσουν εμπειρία στο εξωτερικό    

5.  Παρέχεται χρηματοδότηση για την έναρξη της επιχείρησης 

Α) σε τοπικό επίπεδο, διεθνές και σε Ευρωπαικό από διάφορα κονδύλια της ΕΕ  

Β) μόνο σε τοπικό επίπεδο  

Γ) σε τοπικό επίπεδο και μερικές φορές σε διεθνές 

 


