
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ------------------
1.  Ονομασία επιχείρησης:
2. Σε ποια περιοχή είναι η έδρα της επιχείρησης;
3. Ποιο είναι το αντικείμενό της;
4. Σε ποιο τομέα παραγωγής ανήκει;

(α) πρωτογενή    
(β) δευτερογενή 
(γ) τριτογενή

5. Έτος ίδρυσης ;
6. Την ίδρυσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας 

(α) ΝΑΙ
(β) ΟΧΙ 

7. Εάν ΟΧΙ ποιος την ίδρυσε;
(α) Στενός Συγγενής    
(β) Μακρινός συγγενής    
(γ) Άλλος 

8. Φύλλο επιχειρηματία:
(α) Άνδρας
(β) Γυναίκα 

9. Επίπεδο εκπαίδευσης  (αποφοίτηση) επιχειρηματία 
(α) Γυμνάσιο  
(β)Λύκειο
(γ) Τεχνική Σχολή 
(δ) Ανώτερη σχολή   
(ε) Ανώτατη Σχολή

10. Πως ήρθε η ιδέα στον επιχειρηματία να ιδρύσει ή να αγοράσει αυτή την επιχεί-
ρηση;
(α) συνέχισε την οικογενειακή παράδοση 
(β) ήταν συνέχεια των σπουδών του
(γ) μιμήθηκε κάποιον άλλο επιχειρηματία
(δ) εργαζόταν σε παρόμοια επιχείρηση
(ε) αναγνώρισε ότι τέτοιες  επιχειρήσεις δεν υπήρχαν πολλές
(στ) αναγνώρισε ότι οι παρόμοιες επιχειρήσεις δεν κάλυπταν ικανοποιητικά

τους καταναλωτές
(ζ)  από σύμπτωση-τύχη
(η)  άλλος λόγος  (διευκρινίστε) 

11. Πόσα άτομα απασχολούνται σήμερα;
12. Πόσα άτομα απασχολούνταν πριν από 5 χρόνια;
13. Που πέρασε τα εφηβικά του χρόνια ο επιχειρηματίας; 

(α)  ΧΩΡΙΟ
(β)  ΚΩΜΟΠΟΛΗ
(γ)  ΠΟΛΗ
(δ)  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

14. Τι μέρος ήταν κυρίως αυτό; 
(α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
(β)  ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ



(γ)  ΑΓΡΟΤΙΚΟ
(δ)  ΝΑΥΤΙΚΟ
(ε)  ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

15. Βοηθήθηκε ο επιχειρηματίας στα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα από την οικογέ-
νειά του; 

(α) ΝΑΙ  
(β) ΟΧΙ

16. H βοήθεια αυτή ήταν περισσότερο: 
(α) ΥΛΙΚΗ
(β)  ΗΘΙΚΗ 
(γ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

17.  Ο πατέρας  του  επιχειρηματία  ήταν και  ο  ίδιος  επιχειρηματίας  ή  ανεξάρτητος
επαγγελματίας; 

(α) ΝΑΙ
(β) ΌΧΙ

18. Σας ενθάρρυνε το σχολείο (δημοτικό-γυμνάσιο) να είστε τίμιοι στις συναλλαγές
και συνεπείς στις υποχρεώσεις σας;

(α) ΠΟΛΥ 
(β) ΜΕΤΡΙΑ
(γ) ΚΑΘΟΛΟΥ  

19. Σας τιμωρούσαν στο σχολείο (δημοτικό-γυμνάσιο) όταν δεν ήσασταν  τίμιοι στις
συναλλαγές και συνεπείς στις υποχρεώσεις σας;

(α) ΠΟΛΥ 
(β) ΜΕΤΡΙΑ
(γ) ΚΑΘΟΛΟΥ  

20. Το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ΙΔΡΥΣΑΤΕ ΤΟΤΕ  την  επιχείρησή σας ως
προς τις ανήθικες οικονομικά συναλλαγές και συμπεριφορές, ήταν: 

(α) ΠΟΛΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟ
(β) ΜΕΤΡΙΑ  ΑΝΕΚΤΙΚΟ
(γ) ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟ

21. Το κοινωνικό περιβάλλον ΣΉΜΕΡΑ ως προς τις ανήθικες οικονομικά πράξεις και
συμπεριφορές, ΕΙΝΑΙ:

(α) ΠΟΛΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟ
(β) ΜΕΤΡΙΑ  ΑΝΕΚΤΙΚΟ
(γ) ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟ

22.  Η κοινωνία αποδεχόταν και επικροτούσε το επάγγελμά σας όταν το ξεκινήσατε; 
(α) ΠΟΛΥ
(β) ΜΕΤΡΙΑ
(γ) ΛΙΓΟ
(δ) ΚΑΘΟΛΟΥ

23. Η κοινωνία αποδέχεται και επικροτεί το επάγγελμά σας σήμερα; 
(α) ΠΟΛΥ 
(β) ΜΕΤΡΙΑ
(γ) ΛΙΓΟ
(δ)  ΚΑΘΟΛΟΥ

24. Πως σας αντιμετωπίζει ως επί το πλείστον το κοινωνικό σας περιβάλλον λόγω της
καριέρας σας; 

(α) ΩΣ ΥΠΟΠΤΟ
(β) ΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ
(γ)  ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ



(δ)   ΩΣ  ΑΝΘΡΩΠΟ  ΠΟΥ  ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ

(ε)  ΩΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΑ
25. Θα ενθαρρύνατε τα παιδιά σας να ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία; 

(α) ΠΟΛΥ 
(β) ΜΕΤΡΙΑ
(γ) ΛΙΓΟ
(δ) ΚΑΘΟΛΟΥ

26. Όταν ιδρύσατε την επιχείρησή σας ποιο από τα παρακάτω  στοιχεία «μετρούσαν»
στην επαγγελματική σας επιτυχία;  Βαθμολογήστε με άριστα το Α, μέτρια το Β
και λίγο το Γ όλες τις παρακάτω απαντήσεις

(α) τιμιότητα
(β) εργατικότητα
(γ) ηθικότητα
(δ)        καλές σχέσεις με πελάτες, εργαζομένους
(ε)        συνέπεια
(στ) πολιτικές γνωριμίες
(ζ) κοινωνικές γνωριμίες
(η) υπευθυνότητα
(θ) ευκαιριακή συμπεριφορά

27.  Σήμερα ποιο από τα παρακάτω ηθικά στοιχεία «μετρούν» στην επαγγελματική σας
επιτυχία; Βαθμολογήστε με άριστα το Α, μέτρια το Β και λίγο το Γ όλες τις παρακάτω
απαντήσεις:

(α) τιμιότητα
(β) εργατικότητα
(γ) ηθικότητα
(δ)       καλές σχέσεις με πελάτες, εργαζομένους
(ε)       συνέπεια
(στ) πολιτικές γνωριμίες
(ζ) κοινωνικές γνωριμίες
(η) υπευθυνότητα
(θ) ευκαιριακή συμπεριφορά

28. Όταν ιδρύσατε την επιχείρηση σας πόσο χρόνο και προσπάθεια απαιτούσε  για να
αποφύγετε ανήθικες συμπεριφορές των εργαζομένων και των  πελατών σας;

(α) ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ    
(β) ΑΡΚΕΤΟ  
(γ) ΛΙΓΟ

29. Σήμερα πόσο χρόνο δαπανάτε για να αποφύγετε ανήθικες συμπεριφορές των ερ-
γαζομένων και των πελατών σας; 

(α) ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ    
(β) ΑΡΚΕΤΟ  
(γ) ΛΙΓΟ

30. Όταν ιδρύσατε την επιχείρησή σας οι ανταγωνιστές σας σε σχέση με ΤΟ ΣΗ-
ΜΕΡΑ  ήταν:
(α) ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΙΜΙΟΙ    
(β) ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΜΙΟΙ  
(γ) ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙΜΙΟΙ

31  Όταν ιδρύσατε την επιχείρησή σας είσαστε περισσότερο πρόθυμος από σήμερα να
πληρώσετε τον φόρο σας.

(α) ΝΑΙ 



(β) ΟΧΙ  
(γ) ΤΟ ΙΔΙΟ

32. Πως θεωρείτε ότι είναι η φοροδιαφυγή εκ μέρους του επιχειρηματία: 
(α)  ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΑΞΗ
(β)  ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ (λόγω της σπατάλης του κρά-

τους)
(γ)  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ

33. Πως εκτιμάτε  ότι  η πολιτική στην χώρα μας τα τελευταία 20 χρόνια επηρέασε
την ηθική  στον κόσμο των επιχειρήσεων; 

(α) ΒΕΛΤΙΩΣΕ   
(β) ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕ   
(γ) ΤΟ ΙΔΙΟ

34. Ποιοι επιχειρηματίες πιστεύετε ότι επωφελήθηκαν περισσότερο από τις επιδοτή-
σεις και τις ενισχύσεις του κράτους;

(α) ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ 
(β)ΟΙ ΑΝΕΝΤΙΜΟΙ
(γ) ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
(δ) ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
(ε)  ΟΣΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

35. Ποιους θεωρείτε ως τους ΤΡΕΙΣ  σημαντικότερους χαρακτηρισμούς που αποδίδει
η κοινωνία στους επιχειρηματίες: 

(α) ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
(β)  ΕΞΥΠΝΟΙ
(γ)  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ
(δ)  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ
(ε)   ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
(στ) ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ
(ζ)   ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ

36. Τι σχεδιάζετε για το μέλλον της επιχείρησής σας;
(α) να την διατηρήσω στο ίδιο μέγεθος
(β) να την μεγαλώσω αργά και με σταθερό ρυθμό
(γ) να την μεγαλώσω όσο μπορώ γρηγορότερα
(δ) να την πουλήσω
(ε) να την δώσω στα παιδιά μου


