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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΜΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

Θέμα 
Οι φοιτητές/τριες θα επιλέξουν μία εταιρεία, επιχείρηση ή οργανισμό και θα παρουσιάσουν το 
αντίστοιχο επιχειρηματικό μοντέλο με τη μορφή του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business 
Model Canvas).  

Στη συνέχεια θα περιγράψουν ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο υπάρχουν αλλαγές σε δύο περιοχές 
του Καμβά που θα αναιρούν το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Τέλος, θα περιγράψουν ένα νέο και προσαρμοσμένο επιχειρηματικό μοντέλο με τις κατάλληλες 
αλλαγές σε όποιες περιοχές του Καμβά είναι απαραίτητο. 

Υλικό αναφοράς για τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
μαθήματος στο HELIOS και στο http://academics.epu.ntua.gr/ .  

Περιεχόμενα 
Η εργασία δεν θα υπερβαίνει τις 6 σελίδες (χωρίς να περιλαμβάνεται το εξώφυλλο) και θα 
περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: 
 

 Ενότητα Προτεινόμενο 
μέγεθος 

1 Σύντομη εισαγωγή στον οργανισμό, και περιγραφή του επιχειρηματικού 
μοντέλου 

Μία σελίδα 

2 Πλήρως συμπληρωμένος Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου με το 
υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο 

Μία σελίδα 

3 Περιγραφή υποθετικού σεναρίου Μισή σελίδα 

4 Τρόπος αντιμετώπισης υποθετικού σεναρίου και νέο επιχειρηματικό 
μοντέλο 

Μισή σελίδα 

5 Τροποποιημένος Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου Μία σελίδα 

6 Κατάλογος με τις πηγές (κείμενα, βιβλία, URL, συνεντεύξεις, 
απασχόληση στον οργανισμό κ.α.) από τις οποίες αντλήθηκε η 
πληροφορία. 

Μισή σελίδα 

 
 
Επιλογή εταιρείας 
Η εργασία θα είναι ατομική. Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τους 
διδάσκοντες για την επιλογή του οργανισμού που θα αναλύσει στη φόρμα που βρίσκεται στη 
διεύθυνση: 
 

https://forms.gle/Sf7M6KaJWr4p53wq7 
 

Η κάθε εταιρεία / οργανισμός μπορεί να επιλεγεί μία μόνο φορά από ένα μόνο άτομο. Αν δεν 
υπάρξει σχετική απάντηση από τους διδάσκοντες εντός περιόδου 3 εργάσιμων ημερών, η επιλογή 
μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη.  
 
Μετά από τον έλεγχο των επιλογών, ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αναθέσεις εργασιών θα 
ενημερώνεται από τους διδάσκοντες. Ο πίνακας έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FgourpNJwMOq48CDEiF_lyD0mv8pXvWSy29eYXPExIE/edi

t?usp=sharing 

Σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στον πίνακα πριν κάνετε την επιλογή σας. 
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Υποθετικό σενάριο 
Στο υποθετικό σενάριο, αλλάζει η κατάσταση σε δύο τομείς του Καμβά ανάλογα με το προτελευταίο 
και τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου σας. 
 

0 Συνεργάτες 5 Κανάλια 

1 Δραστηριότητες 6 Τμήματα πελατών 

2 Πόροι 7 Έξοδα 

3 Πρόταση Αξίας 8 Έσοδα 

4 Σχέσεις με πελάτες 9 [Δείτε οδηγίες παρακάτω] 

 
Στον τομέα που αντιστοιχεί στο προτελευταίο ψηφίο του Α/Μ σας η αλλαγή είναι θετική και 
εμφανίζονται νέες εξωτερικές ευκαιρίες ή/και εσωτερικές δυνάμεις.  
 
Στον τομέα που αντιστοιχεί στο τελευταίο ψηφίο, η αλλαγή είναι αρνητική και εμφανίζονται 
εξωτερικές απειλές ή/και εσωτερικές αδυναμίες. 
 
Αν δύο ψηφία είναι ίδια, τότε επιλέξτε το αμέσως επόμενο ψηφίο στον πίνακα (00: «0 και 1», 11: «1 
και 2», 22: «2 και 3» κ.ο.κ.). Αν ένα ψηφίο είναι 9, αντικαταστήστε το με το επόμενο του άλλου 
ψηφίου (39: «3 και 4», 92: «3 και 2»). Αν ο αριθμός είναι 89, επιλέξτε «4 και 5». Αν είναι 98, επιλέξτε 
«0 και 1». Αν είναι 99, επιλέξτε «2 και 3». 
 

 
Εκπόνηση και Υποβολή 
Η εκπόνηση της άσκησης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14/3/2022 και η προθεσμία υποβολής θα είναι η 
4/4/2022. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μορφή PDF στο email  sd@epu.ntua.gr. 
 
Το όνομα του αρχείου θα έχει τη μορφή: 

 

«BMC_Επώνυμο_Όνομα_ΑΜ_Εταιρεία.pdf». 
 
Για απορίες, και άλλα θέματα σχετικά με την εργασία μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 

sd@epu.ntua.gr. Αλλαγή επιλογής μπορεί να γίνει και από τη φόρμα επιλογής εταιρείας. 

 

Βαθμολογία και Αξιολόγηση 

Η εργασία συμβάλλει στο 10% του τελικού βαθμού. Αξιολογούνται θετικά η σαφήνεια, η λογική 

συνοχή και πληρότητα των απαντήσεων. 
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