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Το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης είναι μια Υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου που έχει σαν κύριο 
στόχο να υποστηρίξει τους φοιτητές 
και αποφοίτους του ιδρύματος να 
προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους 
σταδιοδρομία. Ιδρύθηκε το Νοέμβριο 
του 1997 και το 2005 εντάχθηκε στο 
οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου. 
Λειτουργεί με την αμέριστη 
συμπαράσταση των εκάστοτε Πρυτανικών 
Αρχών και της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας και με χρηματοδότηση 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
(ως πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ παλαιότερα 
και ΕΣΠΑ την τρέχουσα περίοδο). Το 
Σεπτέμβριο του 2010 συγκροτήθηκε η 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, η οποία συμπεριλαμβάνει 
το Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο 
Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 
Κύριος στόχος της ΔΑΣΤΑ είναι η ανάπτυξη 
μίας ενιαίας στρατηγικής σε θέματα που 
αφορούν τη σταδιοδρομία των φοιτητών 
και τη σύνδεση του ιδρύματος με την 
αγορά εργασίας, λειτουργώντας με κοινό 
πληροφοριακό σύστημα. Το Γραφείο 
Διασύνδεσης παρέχει στους φοιτητές 
και αποφοίτους του ΑΠΘ ολοκληρωμένη 
πληροφόρηση και εξειδικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα σπουδών, 
σταδιοδρομίας, απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο 
Διασύνδεσης παρέχει ενημέρωση για:

Λίγα λόγια  για το Γραφείο Διασύνδεσης

}Σπουδές: Πληροφόρηση για Προπτυχιακές, 
Μεταπτυχιακές Σπουδές και Προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών
}Υποτροφίες: Πληροφόρηση για Υποτροφίες, 
κληροδοτήματα και Προγράμματα οικονομικής 
στήριξης των σπουδών
}Δια βίου Μάθηση: Πληροφόρηση για Σεμινάρια, 
Συνέδρια και Προγράμματα Κατάρτισης
}Εργασία: Πληροφόρηση για αγγελίες και 
προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας, προγράμματα 
πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού, καταλόγους 
και προφίλ εργοδοτικών φορέων και οργανισμών
}Ιατρικά: Πληροφόρηση για Αγροτικά ιατρεία και 
Ιατρικές Ειδικότητες 
}Συμβουλευτική: Ατομική και Ομαδική 
Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο τη 
διερεύνηση των επιλογών, τη λήψη αποφάσεων 
σταδιοδρομίας και την εφαρμογή ατομικού 
σχεδίου αναζήτησης εργασίας ή /και συνέχισης 
σπουδών
}Επιχειρηματικότητα: Ατομική και Ομαδική 
συμβουλευτική υποστήριξη για την αναζήτηση και 
διερεύνηση επιχειρηματικών ιδεών, την ανάπτυξη 
και εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδίου, την εύρεση 
χρηματοδότησης 
}Συμβουλευτική Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 
για άτομα που νιώθουν ότι βιώνουν και πραγματικά 
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό
}Τηλεσυμβουλευτική: Δυνατότητα 
πληροφόρησης & συμβουλευτικής υποστήριξης με 
χρήση νέων τεχνολογιών για όσους έχουν δυσκολία 
πρόσβασης στους χώρους του γραφείου και όσους 
διαμένουν μακριά
Παράλληλα,
wΔημιουργεί & Διατηρεί Δίκτυα Συνεργατών 
όπως
}Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, πρόκειται για Μέλη 
ΔΕΠ του ΑΠΘ που εθελοντικά παρέχουν 
πληροφόρηση και συμβουλευτική για σπουδές 
και προοπτικές απασχόλησης στον τομέα τους σε 
ενδιαφερόμενους φοιτητές και απόφοιτους
}Συνεργαζόμενοι Εργοδοτικοί Φορείς & Επιχειρήσεις, 
οι οποίοι δημοσιοποιούν ανοιχτές θέσεις εργασίας 
ή και πρακτικής άσκησης.
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} Μέντορες, πρόκειται για επιχειρηματίες ή 
στελέχη επιχειρήσεων που έχουν τη διάθεση 
να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες τους σε νέους που σκέφτονται 
να ασχοληθούν με το «επιχειρείν» ή να 
σταδιοδρομήσουν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας.

wΔιοργανώνει Εκδηλώσεις για θέματα 
σπουδών, απασχόλησης και σταδιοδρομίας 
όπως:
} Ενημέρωσης των Μαθητών Β΄βάθμιας 
Εκπαίδευσης για τις Σπουδές στο ΑΠΘ
} Ομαδικές Εκθέσεις Ξένων κυρίως 
Πανεπιστημίων (πχ Γερμανίας, Ολλανδίας κα)
} Παρουσιάσεις μεταπτυχιακών  
Προγραμμάτων και Υποτροφιών
} Στήριξης της Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικής Δράσης

1.1. Ο σκοπός του οδηγού 
Ο οδηγός επιχειρηματικότητας του Γραφείου 
Διασύνδεσης Α.Π.Θ. συντάχθηκε με σκοπό την 
πληροφόρηση και καθοδήγηση νέων και δυνη-
τικών επιχειρηματιών σε όλα τα στάδια του σχε-
διασμού και υλοποίησης της επιχειρηματικής 
τους ιδέας. Η δομή του οδηγού περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ενότητες: α) το εννοιολογικό πλαίσιο 
των όρων επιχειρηματικότητα και καινοτομία, 
β) το προφίλ που συνθέτει έναν επιχειρηματία, 
γ) εργαλεία αξιολόγησης, δ) αναλυτική παράθε-
ση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ε) το επιχει-
ρηματικό σχέδιο μιας σελίδας, ζ) τα στάδια του 
κύκλου ζωής μιας startup, η) οι νομικές μορφές 
επιχειρήσεων, θ) πηγές χρηματοδότησης, ι) 
σύγχρονες επιχειρηματικές κατευθύνσεις, κ) βι-
ωματικά εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού, 
λ) παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας. 

1.2. Υπηρεσία ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης μέσω της υπηρε-
σίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
αναπτύσσει δράσεις για την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας παρέχοντας πλήρη, οργα-
νωμένη και έγκυρη πληροφόρηση στους φοιτη-
τές και αποφοίτους του ιδρύματος, με σκοπό την 
στήριξή τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση της 
επιχειρηματικής τους ιδέας.
Συγκεκριμένα, υλοποιούνται οι ακόλουθες δρά-
σεις: 
1.  Διεξαγωγή βιωματικών κύκλων εργαστηρίων 

επιχειρηματικότητας. Κάθε κύκλος αποτε-
λείται από τα εργαστήρια: α) Επιχειρηματική 
ιδέα, β) Επιχειρηματικό σχέδιο, γ) Εξαγωγι-
κή ετοιμότητα, δ) Μορφές χρηματοδότησης 
επενδύσεων. 

2.  Υπηρεσία ατομικής συμβουλευτικής, όπου οι 
επωφελούμενοι λαμβάνουν εξατομικευμένη 
καθοδήγηση/ πληροφόρηση για οποιοδήποτε 
θέμα σχετικό με την σύλληψη, οργάνωση και 
υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας.

} Ενημέρωσης για Ιατρική Ειδικότητα στην 
Ελλάδα & το εξωτερικό
} Διεξάγει Έρευνες & Μελέτες
} Απορρόφησης των αποφοίτων του ΑΠΘ στην 
αγορά εργασίας
} Περιγραφής επαγγελμάτων, ειδικοτήτων 
και συνθηκών της τοπικής αλλά και διεθνούς 
αγοράς εργασίας
} Δημιουργεί, Επιμελείται και Διανέμει 
Έντυπες & Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
} Έντυπα Πληροφόρησης (βιβλία, φυλλάδια, 
χρήσιμα έντυπα)
} Οδηγοί - Έντυπα Συμβουλευτικής
} Οδηγοί – Έντυπα Επιχειρηματικότητας
} CD- ROM Συμβουλευτικής

"Η χρήση του αρσενικού γένους γίνεται για 
λόγους συντομίας".
 

Εισαγωγή
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Ιστοσελίδες:
1.  Υπηρεσία Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. 

www.dasta.auth.gr
2.  Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) www.dasta.auth.gr
3.  Γραφείο Μεταφοράς  Τεχνολογίας της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. www.rc.auth.gr

3.  Διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων σε 
θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
με σκοπό την πληροφόρηση και καλλιέργεια 
επιχειρηματικού πνεύματος.

4.  Δικτύωση και ανάπτυξη μόνιμων διαύλων 
επικοινωνίας με συλλογικούς φορείς των πα-
ραγωγικών τάξεων, τόσο σε τοπικό όσο και 
ευρύτερο επίπεδο, με επιχειρήσεις αλλά και 
με άλλες δομές στήριξης της επιχειρηματικό-
τητας και προώθησης της καινοτομίας.

5.  Ανάπτυξη του Δικτύου Σύμβουλος Α.Π.Θ. 
(mentoring) για θέματα επιχειρηματικότητας 
και σταδιοδρομίας.

6.  Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων και διατή-
ρηση ιστοσελίδας σε θέματα επιχειρηματικό-
τητας.

1.3. Δομές ενίσχυσης της επιχειρη-
ματικότητας στο Α.Π.Θ.
Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνονται 
οι δομές ενίσχυσης επιχειρηματικών ιδεών που 
λειτουργούν στο Α.Π.Θ. καθώς και οι ενέργειες 
που προβαίνουν. 
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γόντων και εσωτερικής αναζήτησης, θέματα τα 
οποία πρέπει να προσδιοριστούν, να ερευνη-
θούν και τέλος να αξιολογηθούν επιμελώς, πριν 
την υλοποίηση οποιασδήποτε απόφασης.

2.2. Τι είναι επιχειρηματικότητα και 
πως συνδέεται με την καινοτομία;

Πολλοί διαφορετικοί ορισμοί έχουν δοθεί 
κατά καιρούς για την επιχειρηματικότητα. Ωστό-
σο, κοινός τόπος στους πιο σύγχρονους από 
αυτούς, αποτελεί ο συνδυασμός της έννοιάς της 
με αυτήν της καινοτομίας. Έτσι, “επιχειρηματικό-
τητα είναι η διαδικασία δημιουργίας και διάθεσης 
προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσω καινοτόμου οργά-
νωσης, με την ανάληψη ρίσκου και σε περιβάλλον 
αβεβαιότητας, με σκοπό το κέρδος ή την προσωπι-
κή ικανοποίηση ή / και ανεξαρτησία”.

Ο συσχετισμός της επιχειρηματικότητας με την 
καινοτομία προκύπτει από τον ίδιο τον ορισμό 
της επιχειρηματικότητας που δίνει ο Dollinger: 
«Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία καινοτόμου 
οικονομικής οργάνωσης (ή δικτύου οργανώσεων) 
με σκοπό το κέρδος ή την ανάπτυξη σε περιβάλλον 
ρίσκου και αβεβαιότητας».

Αποτελούν λοιπόν, κοινό τόπο αυτές οι δύο 
έννοιες -τουλάχιστον στη σημερινή πραγματι-
κότητα- κάτι που αποδίδεται και στον ορισμό 
του Schmookler για την καινοτομία: «Όταν μία 
επιχείρηση παράγει ένα αγαθό ή μία υπηρεσία, ή 
χρησιμοποιεί μέθοδο ή εισροή, που αποτελεί κάτι 
καινούργιο για την ίδια, τότε προβαίνει σε μία τεχνο-
λογική αλλαγή. Η πρώτη εταιρία που πραγματοποιεί 
μία δεδομένη τεχνική αλλαγή είναι καινοτόμος. Η 
πράξη αυτή αποτελεί καινοτομία». 

2.1. Η επιχειρηματικότητα ως από-
φαση ζωής

Η εργασία αποτελεί μία από τις βασικότερες 
παραμέτρους της ζωής ενός ανθρώπου, αρκεί 
να αναλογιστεί κανείς ότι τουλάχιστον 8 ώρες 
ημερησίως δηλαδή περί το ήμισυ της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας αναφέρεται στην εργασία.

Συνεπώς η επαγγελματική σταδιοδρομία του 
καθενός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα 
της ζωής του. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές επαγ-
γελματικές επιλογές περιορίζονται σε δύο: ή θα 
εργαστεί κάποιος ως μισθωτός, ή ως ελεύθερος 
επαγγελματίας / επιχειρηματίας. Στην πρώτη περί-
πτωση θα απολαύσει, ασφάλεια και σταθερότητα 
ενώ στη δεύτερη, ρίσκο και γρήγορη εξέλιξη.

Η επιλογή να εργαστεί κάποιος ως ελεύθερος 
επαγγελματίας / επιχειρηματίας, είναι σαφώς μία 
απόφαση ζωής, μία απόφαση υψίστης σημασί-
ας, αφού θα επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα 
της ζωής του, την ευτυχία του ή και κάποτε… 
τη δυστυχία του! Βάση αυτής της επιλογής είναι 
πάντοτε η αντίληψη των υπέρ και των κατά μίας 
τέτοιας απόφασης: είτε αυτά αφορούν στο περι-
βάλλον στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί (δηλα-
δή την αγορά με την ευρύτερη έννοια), είτε στις 
προσωπικές του δεξιότητες και προτιμήσεις. 

Έτσι, αν το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευ-
νοϊκό, η δημιουργία μίας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα 
ελκυστική, αφού διαμορφώνονται υψηλές προσδο-
κίες κέρδους. Από την άλλη, αν τα χαρακτηριστικά 
του υποψήφιου επιχειρηματία ταιριάζουν με την 
επιχειρηματική δράση, τότε κατά πάσα πιθανότητα 
η ίδια η φύση φροντίζει για την επιλογή. Ο εργαζό-
μενος πολίτης σήμερα, φαντάζει ως μία επιχείρηση, 
ως μία επένδυση. Αν επιλέξει τη 
μισθωτή εργασία αναλαμβάνει 
μικρότερο κίνδυνο, αλλά έχει και 
μικρότερες προσδοκίες κέρδους. 
Από την άλλη αν επιλέξει να δη-
μιουργήσει μία επιχείρηση, τότε 
αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυ-
νο με μεγαλύτερες όμως προσ-
δοκίες κέρδους.

Σε κάθε περίπτωση η επι-
λογή είναι μία διαδικασία αξι-
ολόγησης εξωτερικών παρα-

2. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
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3. Το Προφίλ του Επιχειρηματία

Επιπλέον, η καινοτομία μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της βασικής επιστημονικής έρευνας, από την 
οποία με τον κατάλληλο σχεδιασμό και πειραματική εφαρμογή, αναπτύσσεται ένας μηχανισμός πα-
ραγωγής, όπου η εφαρμογή ενός σχεδίου μάρκετινγκ θα οδηγήσει στις πρώτες πωλήσεις.

 Πηγές & Ιστοσελίδες: 
1.  Spiral Consulting Group. (2010). Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας, Θεσσαλονίκη.
2. Stokes, D., N. Wilson, et al. (2010). Entrepreneurship, CENGAGE Learning.
3. Οδηγός «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα» του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών Μεσαιών Επιχειρή-
σεων & Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) http://observatory.eommex.gr/eommex/odigos_kainotomos.pdf.

3.1. Έχω το προφίλ του επιχειρηματία;
Για να ανακαλύψετε αν έχετε το προφίλ ενός επι-
χειρηματία, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες 
ερωτήσεις:
}	Έχω πραγματικά αποφασίσει να γίνω νέος 

επιχειρηματίας;
}	Μου αρέσει να είμαι ανεξάρτητος;
}	Μου αρέσει ο κίνδυνος/ το ρίσκο;
}	Είμαι τολμηρός, αντιδρώ όμως και χωρίς να 

σκέφτομαι;
}	Δέχομαι να εργάζομαι περισσότερο από το 

κανονικό;
}	Είμαι ικανός να καταπολεμώ τη σωματική μου 

κούραση;
}	Ελέγχω εύκολα τις καταστάσεις άγχους και δι-

ατηρώ καθαρό το μυαλό μου;
}	Είμαι ανθεκτικός και επίμονος;
}	Επιπλέον αυτών των ικανοτήτων, είμαι άτομο 

με φαντασία που ξέρει να εκθέτει και να ανα-
πτύσσει τις ιδέες του;

}	Είμαι αρκετά καινοτόμος;
}	Έχω το θάρρος να πραγματοποιώ τα οράμα-

τα μου;

}	Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να κινητο-
ποιώ και να διευθύνω τους μελλοντικούς μου 
συνεργάτες;

 Σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα που έχετε επιλέξει, τώρα, είναι καλό να 
θέσετε στον εαυτό σας τις εξής ερωτήσεις:

}	Η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα, ανταπο-
κρίνεται στα ενδιαφέροντα, προσόντα, ικανό-
τητες, οικονομικές δυνατότητες και στόχους 
μου; 

}	Η δραστηριότητα που έχω επιλέξει είναι κα-
τάλληλη για μένα και σε ποιο βαθμό;

}	Τί πρέπει να λαμβάνω υπόψη πριν ξεκινήσω 
την επιχειρηματική μου δραστηριότητα;

Πριν ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας δρα-
στηριότητα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
λαμβάνετε υπόψη σας ότι η επιχειρηματικότητα 
μπορεί να επιφέρει οικονομικά και άλλα κέρδη, 
αυτό όμως δε συμβαίνει ποτέ χωρίς να παρου-
σιαστούν εμπόδια. Η επιτυχία δεν έρχεται κατά 
τύχη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζετε ότι 
πίσω από τον αρχικό ενθουσιασμό κρύβεται ένα 
πλήθος δυσκολιών, όπως:
}	Μικρή αμοιβή
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}	Πολλές ώρες εργασίας
}	Ρυθμοί άγχους, κ.α.
Η επιχειρηματικότητα όμως έχει και την θετική 
της πλευρά. Γι αυτό το λόγο άλλωστε και πολλοί 
νέοι άνθρωποι αποφασίζουν να πάρουν το «μέλ-
λον στα χέρια τους». Συγκεκριμένα, βοηθά στην 
κοινωνική ανέλιξη, στη βελτίωση του τρόπου 
ζωής, δίνει στον επιχειρηματία την πολυτέλεια 
της προσωπικής οργάνωσης του χρόνου εργα-
σίας, δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, και φυσικά 
κάποιος που ασχολείται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχει βάσιμες πιθανότητες, από 
κάποιο σημείο και έπειτα, να αποκτήσει υψηλά 
κέρδη.

3.2. Τι παρακινεί τους επιχειρηματίες;
Ποιός θα μπορούσε να γίνει επιχειρηματίας; Ποια 
είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει 
ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας; Αν οι άνθρω-
ποι γεννιούνται μ' αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα 
μαθαίνουν στην πορεία της ζωής τους αποτελεί 
ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης. Ωστόσο, από 
πολυάριθμες μελέτες γνωρίζουμε ότι οι επιτυ-
χημένοι επιχειρηματίες τείνουν να έχουν αρκε-
τά κοινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα 
τους. Συγκεκριμένα είναι πολύ αισιόδοξοι και 
έχουν συνήθως εξαιρετική ικανότητα στην επί-
λυση προβλημάτων. Ορισμένα από αυτά τα χα-
ρακτηριστικά παρατίθενται ακολούθως: 
}	Προσανατολισμός στο στόχο. Ικανότητα να 

θέτει κανείς ξεκάθαρους στόχους, οι οποίοι 
είναι απαιτητικοί αλλά ταυτόχρονα εφικτοί. 
Ικανότητα για επαναλαμβανόμενη αξιολόγη-
ση και προσαρμογή των στόχων με σκοπό να 
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, 
τις αξίες και τις προσωπικές και επιχειρηματι-
κές ανάγκες. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες 
απολαμβάνουν την πρόκληση των καινού-
ριων στόχων αντί να είναι απλώς ικανοποιη-
μένοι με την επίτευξη των αρχικών.

}	Ικανότητα αντοχής σε επιχειρησιακές ανα-
τροπές χωρίς παραίτηση. Παρά τις απογο-
ητεύσεις, ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν 
αποθαρρύνεται από την αποτυχία. Έχει την 
ικανότητα να χρησιμοποιεί τις αποτυχίες ως 
εμπειρίες από τις οποίες θα μάθει για να απο-
φεύγει παρόμοια μελλοντικά προβλήματα. 

}	Γνώση της επιχείρησης και του προϊόντος/
υπηρεσίας. Ο επιχειρηματίας πρέπει να κα-
τανοεί τις βασικές αρχές με βάση τις οποίες 

επιβιώνει και ευημερεί μια επιχείρηση. Αυτό 
σημαίνει κατανόηση των ρόλων της διοίκη-
σης και της υπευθυνότητας των υπαλλήλων 
για τη διατήρηση μιας βιώσιμης επιχείρησης. 
Παρόλο που ο επιχειρηματίας πρέπει να ελέγ-
χει τους συνολικούς στόχους, δεν μπορεί να 
εκτελεί όλες τις εργασίες χωρίς βοήθεια. Γι' 
αυτόν το λόγο απαιτείται γνώση των λειτουρ-
γιών του marketing, της οικονομικής διαχεί-
ρισης, της οργάνωσης μιας επιχείρησης και 
της διεύθυνσής της καθώς και ο τρόπος με 
τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευσή τους. Απαι-
τείται, επίσης, καλό επίπεδο κατανόησης του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

}	Προθυμία αποδοχής υπολογισμένων κιν-
δύνων. Ικανότητα αναγνώρισης κινδύνων 
και εκτίμηση της επικινδυνότητας τους. Προ-
θυμία στη λήψη υπολογισμένων κινδύνων, 
υψηλών αλλά ρεαλιστικών, για την επίτευξη 
των στόχων.

}	Ισχυρή επιθυμία για ανεξαρτησία. Να έχετε 
την επιθυμία να είστε το αφεντικό του εαυτού 
σας, ελεύθεροι από εξωτερική καθοδήγηση 
και ελέγχους. Ειλικρινής προθυμία και απο-
δεδειγμένη ικανότητα για αυτοπειθαρχία σε 
απομονωμένες εργασιακές συνθήκες. 

}	Ικανότητα καλού χειρισμού της αβεβαι-
ότητας. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει 
την ικανότητα να ζει με την αβεβαιότητα της 
εργασιακής ασφάλειας. Πρέπει να αντιμετω-
πίσει πολλές κρίσεις, να ρισκάρει και να υπο-
μένει προσωρινές αποτυχίες χωρίς να πανι-
κοβάλλεται. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες 
δέχονται την αβεβαιότητα σαν ένα αναπό-
σπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής ζωής.

}	Αυτοπεποίθηση και αυτοδυναμία. Ισχυρή 
και ταυτόχρονα ρεαλιστική πίστη στον εαυτό 
και την ικανότητά σας για την επίτευξη προ-
σωπικών και επιχειρηματικών στόχων. Οι επι-
τυχημένοι επιχειρηματίες έχουν μια διαρκή 
πίστη στον εαυτό τους, η οποία τους δίνει την 
ικανότητα να ξεπερνούν μια σοβαρή ήττα ή 
απογοήτευση.

}	Ευστροφία και εφευρετικότητα. O επι-
τυχημένος επιχειρηματίας είναι ικανός να 
χειρίζεται ταυτόχρονα και αποτελεσματικά 
πολλά θέματα ή εργασίες. Μπορεί να υιοθετεί 
διαφορετικούς ρόλους και να τους εναλλάσ-
σει κατά περίπτωση. Στα αρχικά στάδια της 
επιχείρησης, ο επιχειρηματίας θα υιοθετήσει 
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πολυάριθμες και διαφορετικές επιχειρημα-
τικές ευθύνες, συμπεριλαμβανομένου του 
marketing, των πωλήσεων, των πιστώσεων 
και εισπράξεων, των χρηματοοικονομικών, 
της επιλογής υπαλλήλων, της λογιστικής πα-
ρακολούθησης, της οργάνωσης της επιχείρη-
σης και των διαπραγματεύσεων.

}	Φυσική υγεία με πολλή αντοχή και ενέρ-
γεια. Οι μεγάλες απαιτήσεις και οι συνεχόμε-
νες πιέσεις μιας επιχείρησης καθιστούν απα-
ραίτητη τη διατήρηση της καλής υγείας του 
επιχειρηματία κυρίως κατά τη διάρκεια των 
πρώτων χρόνων λειτουργίας της. Οι πολλές 
ώρες δουλειάς και οι πιέσεις που ασκεί η επι-
χείρηση απαιτούν συναισθηματική και πνευ-
ματική ευημερία. Οι μεγάλες απαιτήσεις για 
την διοίκηση μιας επιχείρησης προϋποθέτουν 
υψηλά επίπεδα αντοχής και ενέργειας. Για να 
γίνει κανείς επιχειρηματίας πρέπει να έχει την 
ικανότητα να δουλεύει σκληρά και παράλλη-
λα να είναι προετοιμασμένος για προσωπικές 
θυσίες. Οι πιέσεις μπορεί να είναι υπερβολικά 
μεγάλες, η επιτυχία μιας επιχείρησης μπορεί 
να καθορίζεται από το αν ο/η σύζυγος, η οικο-
γένεια και οι φίλοι μπορούν να συνεργαστούν 
και να παρέχουν συναισθηματική υποστήρι-
ξη και κατανόηση στον επιχειρηματία.

}	Αυτοδιάθεση. Η πίστη ότι ελέγχετε την επι-
τυχία ή την αποτυχία και ότι αυτές δεν καθο-
ρίζονται από την τύχη, από τυχαία περιστατι-
κά ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες.

}	Αντικειμενικότητα και ρεαλισμός. Η ικανό-
τητα διάκρισης ανάμεσα στον εαυτό και την 
επιχείρηση έτσι ώστε όταν γίνει ένα λάθος, ο 
επιχειρηματίας να έχει τη δύναμη να το πα-
ραδεχτεί και να προβεί σε διορθωτικές ενέρ-
γειες. Η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 
ορθολογιστικά και όχι συναισθηματικά και με 
υποκειμενικά κριτήρια.

}	Δεκτικότητα στις αλλαγές. Η ικανότητα προ-
σαρμογής των αντιλήψεων, στόχων ή ενεργειών 
με βάση την αξιολόγηση νέων πληροφοριών.

}	Ικανότητα υλοποίησης ιδεών με δημιουργι-
κούς τρόπους. Ο επιτυχημένος επιχειρηματί-
ας έχει ισχυρή επιθυμία να επινοήσει μια ιδέα 
ή ένα προϊόν, να αναπτύξει κάτι καινούριο, να 
είναι καινοτόμος, , να αποτυπώσει την προ-
σωπικότητα, τα όνειρα και τις ιδέες του σε μια 
γενική ιδέα με έναν μοναδικό και διαφορετικό 
τρόπο. Έχει δυνάμεις παρατηρητικότητας και 
φαντασίας για να προβλέπει πιθανές ιδέες.

}	Αίσθηση του σκοπού. Το αίσθημα ότι έχει 
να φέρει εις πέρας μια αποστολή, μπορεί να 
κινητοποιεί το άτομο να μπει στο χώρο των 
επιχειρήσεων, γιατί με τον τρόπο αυτό η δρα-
στηριότητα του έχει νόημα. Η αποστολή αυτή 
μπορεί να είναι η επίτευξη μεγάλου κέρδους, 
πώληση κάποιου απαραίτητου και μοναδικού 
προϊόντος ή υπηρεσίας ή ακόμη την ανάπτυ-
ξη ιδεών ή ικανοτήτων χωρίς περιορισμούς.

}	Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εί-
ναι η ικανότητα της κατανόησης και αλληλε-
πίδρασης με ανθρώπους που έχουν ποικίλες 
προσωπικότητες και αξίες. Αυτό είναι σημα-
ντικό στις σχέσεις με υπαλλήλους, τραπεζι-
κούς, επενδυτές, συνεργάτες, προμηθευτές 
ή πελάτες και εντοπίζεται σε χαρακτηριστικά 
όπως είναι η κοινωνικότητα, ο σεβασμός, το 
κέφι, η συνεργασία και η διακριτικότητα.

}	Προσανατολισμός στην επιτυχία. Οι επιτυχη-
μένοι επιχειρηματίες επικεντρώνουν την προ-
σοχή τους σε δρόμους που οδηγούν στην επι-
τυχία και όχι στις συνέπειες μιας δυνητικής τους 
αποτυχίας. Παρόλα αυτά, επειδή είναι αντικει-
μενικοί, κατασκευάζουν ένα υποθετικό σενάριο 
(αποτυχίας) στο επιχειρηματικό τους σχέδιο με 
αποτέλεσμα να αναμένουν τα προβλήματα και 
να αναπτύσσουν στρατηγικές για να ανταπε-
ξέλθουν εκ των προτέρων στα εμπόδια. 

Η άποψη ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες έχουν όλα τα χαρακτηρι-
στικά που προαναφέρθηκαν, είναι εξωπραγματική. Πολλά από αυτά τα 
χαρακτηριστικά αλληλοσυνδέονται και δεν είναι όλα απαραίτητα για 
την επιτυχία μιας επιχείρησης. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο σημαντι-
κά είναι τα χαρακτηριστικά που τυχόν σας λείπουν για τον τύπο της επι-
χείρησης και τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Εφόσον αντιληφθείτε 
τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, θα είστε στη θέση να καλύψετε τις 
όποιες αδυναμίες της επιχείρησης σας με την πρόσληψη υπαλλήλων, την 
εύρεση συνεργατών καθώς και μέσω πρόσθετης εκπαίδευσης.
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4.Επιχειρηματική Ιδέα

Η επιχειρηματική σας ιδέα θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη, προϊόν φαντασίας και διορατικότη-
τας, να εντοπίζει ένα κενό στην αγορά (ποιοτικό 
ή ποσοτικό), το οποίο και θα προσπαθήσει να εκ-
μεταλλευτεί η μελλοντική σας επιχείρηση. Τα χα-
ρακτηριστικά μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής 
ιδέας, μπορούν να διακριθούν στα ακόλουθα: 
}	 Θα πρέπει να υπάρχει ευκαιρία στην αγορά 
για το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχετε. Οι 
περισσότερες νέες επιχειρήσεις κλείνουν λόγω 
έλλειψης πελατών και όχι λόγω ανεπιτυχούς ανά-
πτυξης του προϊόντος ή υπηρεσίας τους.
}	Το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχεται πρέπει 
να επιλύει μια πραγματική ανάγκη. Υπάρχει ένα 
ελάχιστο βιώσιμο προϊόν; Δηλαδή έχετε εξακρι-
βώσει ότι η αγορά ανταποκρίνεται στο προϊόν 
σας;
}	Η ομάδα που θα υλοποιήσει το εγχείρημα θα 
πρέπει να διαθέτει αλληλοσυμπληρούμενες δεξι-
ότητες και γνώσεις. 

 Πηγές επιχειρηματικών ιδεών μπορεί να αποτε-
λέσουν: α) oι προσωπικές εμπειρίες από τη ζωή, 
τις σπουδές, την επαγγελματική διαδρομή, τα 
χόμπι κ.α., β) κάποια απρόσμενα ή τυχαία γεγο-
νότα, γ) οι αποτυχίες άλλων επιχειρηματιών και 
η αίσθηση ότι «εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα», 
δ) οι δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
άλλες αλλαγές, ε) η νέα γνώση που δημιουργεί-
ται και οι ευκαιρίες που ακολουθούν μια τέτοια 
εξέλιξη, ζ) οι συνεταιρισμοί και συνεργασίες 
μεταξύ ατόμων με αλληλοσυμπληρούμενες δε-
ξιότητες και γνώσεις, η) οι καταναλωτές και οι 
διαμορφούμενες ανάγκες τους, θ) υπάρχοντα 
προϊόντα και υπηρεσίες σε σχέση με δυνατό-
τητες βελτίωσής τους, ι) προσωπική έρευνα και 
ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, πηγή έμπνευσης μπο-
ρεί να αποτελέσουν επιχειρηματικές ιδέες που 
αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες και οι οποίες με 
την κατάλληλη προσαρμογή μπορούν να εφαρ-
μοστούν εγχώρια. 

}	Η επιχειρηματική μου ιδέα ικανοποιεί τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλω-
τών;

}	Εφόσον υπάρχει ζήτηση για την κάλυψη 
αυτής της ανάγκης, είναι αρκετή για να 
υποστηρίξει την επιχείρηση μου;

}	Μπορεί η επιχειρηματική μου ιδέα να με-
τατραπεί σε μια επικερδή επιχείρηση;

}	Συγκεντρώνω τα απαραίτητα προσόντα 
για να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία αυτή;

}	Γιατί κάποιος άλλος δεν το έχει κάνει πριν 
από εμένα;

}	Αν κάποιοι το έχουν επιχειρήσει, τι αποτέ-
λεσμα είχαν;

}	Μπορώ να παρουσιάσω ότι πραγματικά 
υπάρχει ανάγκη για την ίδρυση της επιχεί-
ρησης;

}	Χρειάζεται αυτή η επιχείρηση εδώ;
}	Χρειάζεται αυτή η επιχείρηση τώρα;

Κάνοντας 
τις σωστές ερωτήσεις:

Καλή 
Ομάδα

Προϊόν/ 
Υπηρεσία

Ευκαιρία 
στην 

Αγορά

Υπάρχει 
ένα 

ελάχιστο 
βιώσιμο 
προϊόν;

Επιτυχημένη 
Επιχείρηση

Θα το 

αγοράσουν 

πολλοί 

άνθρωποι;

Θα αντέξει η ομάδα;

Πηγή: www.fnf.vc
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Επιχειρηματική Ιδέα Γνώση Εμπειρία Ικανότητες Ευκολία εισόδου Μοναδικότητα Σύνολο

1…

2…

3…

4…

5…

6…

4.1. Εργαλείο για την αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας
Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης είναι η αξιολόγηση της επιχειρη-
ματικής ιδέας. Συμβαίνει συχνά, ιδέες που φαίνονται εξαιρετικές κατά τη σύλληψή τους, να καταρρέ-
ουν κατά τη πρακτική τους εφαρμογή. Το ακόλουθο διάγραμμα είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθή-
σει να επιλέξετε την επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι κατάλληλη για σας:

Στην πρώτη αριστερή στήλη, καταχωρίστε τις 
επιχειρηματικές σας ιδέες με φθίνουσα σειρά εν-
διαφέροντος. Έτσι, στην πρώτη στήλη και γραμ-
μή τοποθετείστε την ιδέα που σας ενδιαφέρει 
περισσότερο. Στην γραμμή από κάτω, τοποθε-
τείστε την επόμενη ιδέα και συνεχίστε έτσι μέχρι 
την τελευταία γραμμή. 
Τώρα, πάρτε την κάθε ιδέα και αξιολογήστε, 
βαθμολογώντας την από 0 – 3. Χρησιμοποιήστε 
το ακόλουθο σύστημα: 0 – καθόλου, 1 – κάτω 
του μέσου όρου, 2 – στο μέσο όρο, 3 – πάνω από 
το μέσο όρο. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή 
των κατηγοριών και κάποιων παραγόντων που 
θα πρέπει να γνωρίζετε όταν αξιολογείτε τις επι-
χειρηματικές σας ιδέες:
}	Η γνώση σας για το αντικείμενο εργασίας 

της επιχειρηματικής ιδέας. Πόσο καλά γνω-
ρίζετε το αντικείμενο; Θα ξοδέψετε χρόνο και 
χρήμα για να μάθετε καλύτερα την εργασία 
αυτή; Μήπως θα βρείτε κάποιο συνεργάτη 
γιατί δεν θα τα καταφέρετε αρκετά καλά μό-
νος; Αξιολογείστε: Με 0 – καμία γνώση για τη 
εργασία, 1 – κάποια γνώση για την εργασία, 2 
– οριακή γνώση, 3 – πλήρη γνώση για την εργα-
σία.

}	Η εμπειρία σας στο αντικείμενο εργασίας. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε αρ-
κετή γνώση του αντικειμένου εργασίας, αλλά 
όχι αρκετή εμπειρία. Ήσασταν ποτέ ιδιοκτή-
της ή υπάλληλος σε αντίστοιχο αντικείμενο 

εργασίας; Σε τι ποσοστό η εμπειρία μετράει 
για την εν λόγω εργασία; Αξιολογείστε: Με 0 – 
καμία εμπειρία, 1 – έμμεση εμπειρία, 2 – οριακή 
εμπειρία, 3 – εξοικείωση με την εργασία.

}	Οι ικανότητές σας. Αγνοείστε, για λίγο, τις 
όποιες ικανότητες θα μπορούσαν να είναι 
συνηθισμένες για κάθε μία από τις επιχειρη-
ματικές σας ιδέες και προσπαθήστε να συ-
γκεντρωθείτε στις ικανότητες, οι οποίες είναι 
μοναδικές για την υλοποίηση κάθε επιχειρη-
ματικής ιδέας (δηλ. ξεχωριστές, ικανότητες 
που δεν τις έχουν συνήθως οι ανταγωνιστές). 
Σε τι ποσοστό έχετε αυτές τις ικανότητες; Αν 
σας λείπουν, πόσο εύκολο είναι να τις απο-
κτήσετε; Αξιολογείστε: Με 0 – καμία ξεχωριστή 
ικανότητα, με 1 – οριακές ικανότητες, με 2 – κά-
ποιες ικανότητες, 3 – εκτεταμένες ικανότητες.

}	Ευκολία εισόδου στην αγορά. Σκεφτείτε τα 
κόστη εισόδου στην αγορά, για κάθε επιχει-
ρηματική ιδέα, καθώς και τα όποια εμπόδια. 
Για παράδειγμα, μία επιχείρηση παροχής υπη-
ρεσιών που μπορείτε να την λειτουργήσετε 
από το σπίτι σας, μπορεί να είναι σχετικά φθη-
νή για να ξεκινήσει, ενώ αν πολλοί άλλοι ήδη 
παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, η είσοδος μπο-
ρεί να είναι αρκετά δύσκολη. Αξιολογείστε: 0 
– πολλοί ανταγωνιστές, πολύ δύσκολη είσοδος, 
1 – οριακή δυνατότητα εισόδου, 2 – κάποιοι 
μικροί και μεγάλοι ανταγωνιστές, 3 – ελεύθερη 
είσοδος για κάθε μέγεθος επιχείρησης.

Για να το χρησιμοποιήσετε 
ακολουθήστε αυτά τα 3 βήματα:
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}	Μοναδικότητα. Η μοναδικότητα δεν σημαί-
νει απαραίτητα ότι κανένας άλλος δεν παρέχει 
το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία: σημαίνει ότι κανείς 
άλλος δεν παρέχει το προϊόν ή την υπηρεσία 
με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο προτίθεστε 
εσείς να παρέχετε. Ή ότι κανείς άλλος δεν τα 
παρέχει στην περιοχή σας. Έτσι, αναζητείτε 
κάποιο τρόπο να διακριθεί το προϊόν ή η υπη-
ρεσία σας από τους ανταγωνιστές. Αξιολογεί-
στε: 0 – το προϊόν ή η υπηρεσία είναι ευρέως 
διαδεδομένα, 1 – μερικοί άλλοι παρέχουν το 
ίδιο προϊόν ή την υπηρεσία, 2 – μόνο ένας ή δύο 
ανταγωνιστές, 3 – κανείς άλλος δεν τα παρέχει.

Τώρα αθροίστε τα νούμερα. Ακολουθούν κά-
ποιες συμβουλές που δίνουν νόημα στα νού-
μερα και αναδεικνύουν τις καλύτερες επιχει-
ρηματικές σας ιδέες:

}	Αφαιρέστε όποιες από τις ιδέες σας συγκε-
ντρώνουν λιγότερο από 10 βαθμούς.

}	Αφαιρέστε όποιες από τις ιδέες σας δεν συ-
γκεντρώνουν τουλάχιστον 2 βαθμούς σε κάθε 
κατηγορία.

}	Αφαιρέστε όποιες από τις ιδέες σας δεν συ-
γκεντρώνουν τουλάχιστον 3 βαθμούς στην 
κατηγορία της Μοναδικότητας.

Πόσες από τις ιδέες σας μείνανε;
Αν η απάντηση είναι «καμία», τότε χρησιμοποιήστε τη λίστα 

για να επισημάνετε τα σημεία που πρέπει να βελτιώσετε 
και να αναπτύξετε μία στρατηγική ώστε τα «1» να γίνουν 
«2» και τα «2» να γίνουν «3». Αν η απάντηση είναι «περισ-
σότερες από μία», τότε έχετε ένα ευχάριστο δίλημμα: την 

επιλογή της επιχειρηματικής ιδέας που θα ξεκινήσετε! Αν η 
απάντηση είναι «μία», τότε μάλλον έχετε βρει την επιχείρη-

ση που είναι κατάλληλη για σας!
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4.2. Εργαλείο αξιολόγησης του μελλοντικού επιχειρηματία
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με ΝΑΙ, ΙΣΩΣ, ΟΧΙ (σημειώστε δίπλα την απάντηση).

Ερωτήματα / Θέσεις Ναι Ίσως Όχι

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 
σκεφτώ το τελικό αποτέλεσμα

Αναλαμβάνω ρίσκα

Ρισκάρω με μία ιδέα και αν αυτή ενέχει ένα 
ποσοστό αβεβαιότητας

Αισθάνομαι σίγουρος  για τον εαυτό μου

Είμαι ευπροσάρμοστος

Είμαι διαισθητικός

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(α)

Όταν με ενδιαφέρει κάτι δεν μπορώ να 
κοιμηθώ

Μπορώ να κάνω θυσίες για να κερδίσω 
πιθανές μακροπρόθεσμες αμοιβές

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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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 τα 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.

Πηγές & Ιστοσελίδες:
1. Spiral Consulting: www.spiral.com.gr/Katartisi.htm,
2. Business Owner’s Toolkit: http://www.toolkit.com/tools/
3. Ενημερωτικές ιστοσελίδες για εύρεση νέων επιχειρηματικών 
ιδεών και των τάσεων στο επιχειρείν: 
New-startups: http://www.new-startups.com/
Killer Startups: http://www.killerstartups.com/

Springwise: http://www.springwise.com/
Wikindu: http://wikindu.com/

Cool Hunting: http://coolhunting.com/
Pixel to Product: http://49pixels.ca/

Tech Crunch: http://techcrunch.com/
The Next Web: http://thenextweb.com/

Cool Business Ideas: http://www.coolbusinessideas.com/
PSFK-Inspiring Creative Business: http://www.psfk.com/

Venture Beat: http://venturebeat.com/
Appstorm: http://appstorm.net/

Mashable: https://mashable.com/
Start Hup: http://www.starthup.com/
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5.Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

5.2. Βήματα για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου
Φροντίστε την παρουσίασή του! Ένα έντυπο με ευχάριστη όψη και καλή μορφοποίηση θα κάνει 
καλή εντύπωση και θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Προσαρμόστε το φάκελό σας στην 
ομάδα - στόχο. Ο τρόπος επικοινωνίας δεν είναι ίδιος με ένα τραπεζικό και έναν συνεργάτη τεχνο-
λογίας. Τροποποιήστε τη σελιδοποίηση (μορφοποίηση) και τα παραρτήματα για να εμφανίσετε τη 
ζητούμενη από τον κάθε αναγνώστη πληροφορία.
Να είστε λακωνικός! Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα πρέπει το επιχειρηματικό σχέδιο να εί-
ναι περισσότερο από 30 σελίδες (εκτός των παραρτημάτων). Παραδίδοντας ένα έντυπο σύνθεσης 
δεδομένων και προσδοκιών στους συνεργάτες σας, διευκολύνετε τη δουλειά τους. Όμως αυτή η 
φροντίδα για σύμπτυξη των πληροφοριών δεν θα πρέπει να σας κάνει να αμελήσετε τα στοιχεία τα 
οποία κρίνουν τη βιωσιμότητα και η σκοπιμότητα του εγχειρήματός σας.
Να είστε ξεκάθαρος και ακριβής! Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά τεχνικών όρων: θα διευκολύνετε 
την κατανόηση του εγχειρήματός σας από ένα μη εξειδικευμένο αναγνώστη.
Όσο αυτό είναι δυνατό παρουσιάστε τις απόψεις σας βασιζόμενος και σε αναλύσεις τρίτων, άρθρα 
από τον τύπο και κάθε άλλο έντυπο που θα σας επιτρέψει να ενδυναμώσετε τις αναλύσεις σας και να 
πείσετε τον αναγνώστη.

5.1. Γιατί χρειάζεται το επιχειρηματι-
κό σχέδιο;
Ως επιχειρηματίες θα οδηγηθείτε στη συγγραφή 
ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε καθοριστικές 
για την επιχείρησή σας στιγμές, όπως:
}	στη δημιουργία της, 
}	στην αναζήτηση ενός νέου μετόχου, 
}	στην υποστήριξη του αιτήματος τραπεζικού 

δανείου ή επιχορήγησης από πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 & του Νέου Επενδυτικού Νό-
μου (Ν.3908/20011),

}	στην πώληση της,
}	στην αναζήτηση ανώτερου στελέχους κ.α. 
Για να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση. Για να 
πείσετε κάποιον ότι αξίζει να σας χρηματοδοτή-
σει θα πρέπει να του δείξετε ότι ως επενδυτής 
ή πιστωτής θα έχει πολλές πιθανότητες να πά-
ρει πίσω τα χρήματα που επένδυσε σε σας και 
μάλιστα θα κερδίσει από αυτή την κίνηση. Επο-
μένως, πρέπει να του εμπνεύσετε εμπιστοσύνη 
όσον αφορά τις διοικητικές σας ικανότητες. Πα-
ράλληλα πρέπει να δείξετε ότι υπάρχει αγορά 
για το προϊόν και τις υπηρεσίες σας. 
Για την δική σας εσωτερική χρήση. Είναι ανα-
γκαίο να σχεδιάσετε το μέλλον της επιχείρησής 
σας. Με το επιχειρηματικό σχέδιο ελέγχετε κάθε 

στιγμή που βρίσκεστε. Στην Ευρώπη, οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τακτικά 
το επιχειρηματικό τους σχέδιο έχουν κατά μέσο 
όρο 50% υψηλότερα κέρδη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο ορ-
γάνωσης αλλά και παρουσίασης. 

1. Εργαλείο οργάνωσης, γιατί προσδιορίζει τη 
στρατηγική της επιχείρησής σας. Σας υποχρεώ-
νει να αναγνωρίσετε τις δυνατότητες του σχεδί-
ου σας, τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να 
προκύψουν όπως και τις πιθανές λύσεις τους. 
Δομεί τις κινήσεις σας στον χρόνο και καθορίζει 
το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε.
2. Εργαλείο παρουσίασης γιατί αποτελεί το πρώ-
το στοιχείο επικοινωνίας σας και θα σας επιτρέ-
ψει να προσελκύσετε εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς συνεργάτες.
Η καλή οργάνωση του επιχειρηματικού σχεδίου 
σημαίνει ότι ο μελλοντικός επιχειρηματίας θα έχει 
περισσότερες πιθανότητες να πείσει τους ανα-
γνώστες του για την ορθότητα του σχεδίου του 
και με αυτό τον τρόπο να κερδίσει συνεργάτες.
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Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβά-
νει πραγματικά στοιχεία, ρεαλιστικές παραδοχές 
και προβλέψεις: είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πιθανών χρη-
ματοδοτών του εγχειρήματός σας.

Λάθη κατά την σύνταξη του επιχειρηματικού 
σχεδίου
}	Άλλο το πρόχειρο σχέδιο (πριν την τελική 

μορφή) και άλλο το γραμμένο πρόχειρα.
}	Άρτια παρουσίαση του σχεδίου ειδικά στα 

αντίτυπα που θα δοθούν σε ενδιαφερόμε-
νους επενδυτές (και όχι μόνο).

}	Πρέπει να είναι ολοκληρωμένο. Να εμπεριέ-
χει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα.

}	Το πλάνο πρέπει να είναι ξεκάθαρο και σα-
φές.

}	Το πλάνο δεν πρέπει να περιέχει υπερβολικές 
λεπτομέρειες (ειδικότερα σε τεχνικά θέματα).

}	Το πλάνο εμπεριέχει ανεδαφικά και μη εφικτά 
συμπεράσματα και ενέργειες.

}	Το πλάνο εμπεριέχει ανεπαρκή έρευνα ή 
έρευνα με αναξιόπιστα στοιχεία.

}	Ο ισχυρισμός ότι η υλοποίηση της ιδέας έχει 
μηδαμινό ρίσκο.

}	Ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
}	Η αντίληψη ότι το επιχειρηματικό σχέδιο δεν 

πρέπει να αναθεωρείται πριν το πέρας του 
χρονικού ορίου που έχει οριστεί.

H δομή του επιχειρηματικού σχεδίου
Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος για την πα-
ρουσίαση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Πα-
ρακάτω, προτείνουμε μια δομή την οποία μπο-
ρείτε να προσαρμόσετε στις ιδιαιτερότητες του 
επιχειρηματικού σας σχεδίου.
1. Εισαγωγικά στοιχεία 
2. Διοικητική σύνοψη 
3. Επιχειρηματικό περιβάλλον 
4. Σχέδιο μάρκετινγκ 
5. Λειτουργία και οργάνωση 
6. Οικονομικός προγραμματισμός 
7. Παραρτήματα

5.3. Εισαγωγικά στοιχεία του επιχει-
ρηματικού σχεδίου
Η ενότητα αυτή στόχο έχει να δώσει συνοπτικά 
μια αρχική εικόνα της επιχείρησής σας και περι-
λαμβάνει τα εξής στοιχεία:
}	Όνομα εταιρίας 
}	Διεύθυνση
}	Τηλέφωνα
}	Fax 
}	Web site 
}	Κύριες δραστηριότητες (αναφέρετε το κύριο 

αντικείμενο και τις βασικές δραστηριότητες 
της εταιρία σας)

}	Προϊόντα ή/και υπηρεσίες (καταγράψτε με 
σαφήνεια τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 
που παράγετε ή προσφέρετε, δίνοντας έμφα-
ση στα καινοτομικά τους στοιχεία) 

}	Στελέχη (όνομα και θέση) (αναφέρετε τα ονό-
ματα των μελών της διοικητικής ομάδας και 
τις θέσεις που κατέχουν)Συμπερασματικά, 

το επιχειρηματικό πλάνο πρέπει 
να αποτελεί μια σοβαρή υπόθεση. 

Χρειάζονται γνώσεις, υπομονή 
και επιμονή. Δεν είναι μια απλή 
γραφειοκρατική ενέργεια. Είναι 

απαραίτητο εργαλείο για να γίνει 
η ιδέα σας πράξη. Μην υπονομεύ-
σετε την ιδέα σας από την έλλειψη 

ή την αναποτελεσματική χρήση 
του εργαλείου που ονομάζεται 

επιχειρηματικό σχέδιο.
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5.4. Διοικητική σύνοψη 
(Executive Summary)
Η διοικητική σύνοψη αποτελεί μία σύνοψη των 
βασικότερων στοιχείων του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Μία τυπική έκταση είναι 2 σελίδες. Αυτό 
που κυρίως πρέπει να προσέξετε είναι να προ-
βάλετε τα στοιχεία εκείνα που θα προσφέρουν 
το αναμενόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τον επιχειρηματία και την εταιρία του αλλά 
και τις απαιτούμενες αποδόσεις στους πιθανούς 
επενδυτές.
Υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα πρέπει 
να δώσετε σημασία κατά τη σύνταξη της διοι-
κητικής σύνοψης τα οποία προκύπτουν από τις 
απαντήσεις στα εξής ερωτήματα. 
}	Ποια είναι η επιχειρηματική σας δραστηριό-

τητα; 
}	Ποια είναι η επιχειρηματική ευκαιρία την 

οποία στοχεύετε να εκμεταλλευτείτε και με 
ποιο τρόπο; 

5.5. Το Επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησης

5.5.1. Εξωτερικό περιβάλλον

}	Ποια είναι τα βασικά καινοτομικά στοιχεία 
των προϊόντων ή / και υπηρεσιών σας; 

}	Σε ποιους πελάτες στοχεύετε; 
}	Ποιο είναι το ανταγωνιστικό περιβάλλον το 

οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει η εταιρία 
σας; 

}	Ποιες είναι οι προβλέψεις για πωλήσεις, κό-
στη και κέρδη; 

}	Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε αρχικό κεφάλαιο; 
}	Ποιο είναι το απαιτούμενο ποσό χρηματοδό-

τησης; 
}	Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που 

έχει θέσει η εταιρία; 
}	Ποιοι είναι τα μέλη της διοικητικής ομάδας; 

Το μοντέλο PEST

Ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την ανάλυση του περιβάλλοντος μιας αγοράς, είναι το μοντέλο PEST 
(Political, Economic, Socio-cultural, Technological), που λαμβάνει υπόψη τους παρακάτω παράγο-
ντες:
1. Το οικονομικό περιβάλλον, αναφέρεται στην αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, στον 
κλάδο δραστηριότητας που ανήκει και σε όλο το πλέγμα σχέσεων και συνθηκών που συνθέτουν το 
σύνολο της οικονομίας.
2. Το πολιτικό / ρυθμιστικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις στρατηγικές επι-
λογές της επιχείρησης.
3. Το κοινωνικό /δημογραφικό /πολιτιστικό περιβάλλον, με τους θεσμούς, τάσεις και αντιλήψεις 
που επικρατούν διαμορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα που με την σειρά τους επηρεάζουν τις 
στρατηγικές επιλογές μιας επιχείρησης.
4. Το τεχνολογικό περιβάλλον που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης 
νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κ.ο.κ.

Χαρακτηριστικά / τάσεις της αγοράς
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφέρετε την υπάρχουσα κατάσταση στη συγκε-
κριμένη αγορά που θα δραστηριοποιηθείτε και τις τάσεις που επικρατούν. Περι-
γράψτε τους κοινωνικοοικονομικούς, πολιτικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που 
θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων / υπηρεσιών του κλάδου. 
Προσπαθήστε να διακρίνετε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν ή που 
θα παρουσιαστούν στην αγορά.
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Πολιτικό/   Οικονομικό Κοινωνικό /  Τεχνολογικό
ρυθμιστικό περιβάλλον περιβάλλον πολιτιστικό περιβάλλον περιβάλλον

Φορολογική νομοθεσία Πληθωρισμός Δημογραφικά χαρακτηριστικά Δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη

Νόμοι προστασίας   Επιτόκια  Κατανομή εισοδήματος Νέες ανακαλύψεις
του περιβάλλοντος   

Πολιτική σταθερότητα Τάση του ΑΕΠ Καταναλωτικά πρότυπα Ρυθμός μεταφοράς τεχνολογίας

Συνθήκες διεθνούς εμπορίου Ανεργία  Επίπεδο εκπαίδευσης  Τεχνολογική υποδομή

Εργατική νομοθεσία  Διαθέσιμο εισόδημα ….   Νέα προϊόντα / παραγωγικές διαδικασίες

Η αναγνώριση και ανάλυση των τάσεων του περιβάλλοντος και της επίδρασής του στα στοιχεία που 
συνθέτουν το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης γίνεται με την βοήθεια των παρακάτω βημάτων.
1. Αναγνωρίστε έως τρεις βασικές - θεμελιώδεις τάσεις του περιβάλλοντος για κάθε ένα από τους 
παράγοντες.
2. Αναγνωρίστε την πιθανή άμεση επίδραση στην επιχείρηση (εάν υπάρχει θετική ή αρνητική και 
ίσως με δύο - τρεις λέξεις κλειδιά το γιατί) 
3. Αναγνωρίστε την πιθανή έμμεση επίδραση στην επιχείρηση (εάν υπάρχει θετική ή αρνητική και 
ίσως με δύο - τρεις λέξεις κλειδιά το γιατί) που προκύπτει από την αλληλεπίδραση της επιχείρησης 
με τα στοιχεία του άμεσου περιβάλλοντος της.
4. Στον τελευταίο πίνακα συνδυάστε τα πορίσματα από τους δύο προηγούμενους πίνακες.

Άμεση Επίδραση στην Επιχείρηση

Έμμεση Επίδραση στην Επιχείρηση

Δυνάμεις Περιβάλλοντος

Πολιτικό / Ρυθμιστικό   Οικονομικό περιβάλλον Κοινωνικό /Πολιτιστικό περιβάλλον  Τεχνολογικό  
περιβάλλον         περιβάλλον

   1.    1.     1.
   2.   2.    2.
   3.   3.    3.

Επιχείρηση       

Δυνάμεις Περιβάλλοντος

Πολιτικό / Ρυθμιστικό   Οικονομικό περιβάλλον Κοινωνικό /Πολιτιστικό περιβάλλον  Τεχνολογικό  
περιβάλλον         περιβάλλον

   1.    1.     1.
   2.   2.    2.
   3.   3.    3.
Ανταγωνιστές 
Πιστωτές 
Πελάτες 
Εργαζόμενοι 
Προμηθευτές 
Κοινωνία συνολικά
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Σύνθεση των Άμεσων και Έμμεσων Επιδράσεων στην Επιχείρηση

Πιθανή Επίδραση στην Επιχείρηση

Δυνάμεις Περιβάλλοντος

Πολιτικό / Ρυθμιστικό   Οικονομικό περιβάλλον Κοινωνικό /Πολιτιστικό περιβάλλον  Τεχνολογικό  
περιβάλλον         περιβάλλον

   1.    1.     1.
   2.   2.    2.
   3.   3.    3.

Επιχείρηση       

Δυνάμεις του περιβάλλοντος Πιθανότητα εμφάνισης των παραγόντων Σημασία για την επιχειρηματική δραστηριότη

Πολιτικό / ρυθμιστικό περιβάλλον 

1.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

2.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

3.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

Οικονομικό περιβάλλον

1.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

2.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

3.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

Κοινωνικό /πολιτιστικό περιβάλλον

1.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

2.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

3.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

Τεχνολογικό περιβάλλον

1.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

2.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

3.   Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή  Υψηλή – Μέτρια - Χαμηλή

Το επόμενο βήμα στην ανάλυση των τάσεων του περιβάλλοντος αφορά τον προσδιορισμό της ση-
μασίας τους για την επιχείρηση. Με άλλα λόγια θα πρέπει να απομονωθούν οι παράγοντες που έχουν 
αφενός μεγάλη πιθανότητα να συμβούν και αφετέρου είναι μεγάλη πιθανόν να επιδράσουν έντονα 
στην επιχείρηση. 
Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας απλός πίνακας «προτεραιοτήτων» που θα δια-
χωρίζει ανάμεσα στις τάσεις που απλώς πρέπει να παρακολουθούνται και σε αυτές για τις οποίες θα 
πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει πολιτικές αντιμετώπισής τους.
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Αγοραστικό κοινό- πελάτες

Έρευνα αγοράς

Περιγράψτε το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες σας. Γίνετε συγκε-
κριμένοι στο ποιοι θα είναι οι πελάτες σας και προσπαθήστε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 
αγοράς που έχετε κάνει να καταγράψετε τα χαρακτηριστικά, τους παράγοντες που τους επηρεάζουν 
για την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τις απαιτήσεις τους αλλά και τη συ-
χνότητα κατανάλωσης των προϊόντων. 

Η έρευνα αγοράς αποτελεί τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλλη-
λες ομάδες πληθυσμού, με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων (στρατηγικών 
και τακτικών) με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να ανα-
καλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης. Στοχεύει στην ακριβή χαρτογράφηση 
των αναγκών της αγοράς σε αγαθά ή υπηρεσίες και φυσικά στον προσδιορισμό του βαθμού ζήτησής 
τους. Η έρευνα αγοράς είναι το μέσο για να εντοπιστούν ευκαιρίες και να γίνουν αντιληπτές οι μετα-
βολές που συντελούνται σε αυτή.
Αν έχετε καταλήξει στο είδος της επιχείρησης που θέλετε να ξεκινήσετε, προσπαθήστε να βάλετε την 
ιδέα σας σε εφαρμογή, αφού, ήδη, έχετε απαντήσει στις εξής βασικές ερωτήσεις :

Για την εξέταση των ανταγωνιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες πηγές: ερωτήσεις σε 
προμηθευτές, πελάτες, κατάλογοι επιμελητηρίων, άρθρα στον τύπο, διαφημιστικά φυλλάδια, κατά-
λογοι στο διαδίκτυο, βιβλιοθήκες, τη στατιστική υπηρεσία, επιμελητήρια, κλαδικά ινστιτούτα, κλα-
δικά έντυπα, εκθέσεις κ.α.
Η κατηγοριοποίηση των υποψηφίων πελατών ώστε να προσδιοριστεί η αγορά - στόχος της επιχεί-
ρησης με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εστιάσει το σχέ-

διο του προϊόντος και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ στο εκάστοτε τμήμα 
της αγοράς. Τμήμα αγοράς είναι μια ομάδα ανθρώπων με παρόμοιες ανά-
γκες. Κριτήρια κατηγοριοποίησης των υποψηφίων πελατών είναι: η ηλικία, 
το φύλο, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, τα ενδιαφέροντά τους, 
το εισόδημά, η γεωγραφική θέση, αγοραστικές συνήθειες κ.λπ. Επίσης, ο 
εντοπισμός των πιθανών προμηθευτών, η ανάλυση και σύγκριση τιμών και 
όρων πληρωμής, θα επηρεάσει τον σχεδιασμό και την επιλογή εγκατάστα-
σης της επιχείρησης.

Ποιοί είναι οι υποψήφιοι πελάτες σας; 
Πόσοι περίπου είναι αυτοί; 
Αγοράζουν ήδη το προϊόν ή την υπη-
ρεσία που σκοπεύετε να πουλήσετε; 
Πώς μπορείτε να τους προσεγγίσετε; 
Έχετε παρατηρήσει πως ενεργούν οι 
ανταγωνιστές σας για να έρθουν σε 
επαφή με τους πελάτες; 
Ποιά είναι η τιμή που μπορείτε να 
πουλήσετε το προϊόν σας;
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Ανταγωνισμός

5.5.2. Το Εσωτερικό περιβάλλον 

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στη θέση που λαμβάνετε μέσα στην ανταγωνιστική αγορά με τα 
προϊόντα/ υπηρεσίες σας. Παρουσιάζοντας την επιχείρησή σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας 
δείχνει ότι κατανοείτε την αγορά και είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε πιθανά εμπόδια στην ανάπτυξή 
της. Κάντε μια μικρή παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών σας (εάν μπορείτε συμπεριλάβετε τις 
ετήσιες πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν). Είναι σημαντικό μέσα από αυτή τη διαδικα-
σία να αναγνωρίσετε τους πραγματικούς ανταγωνιστές σας.

Η επιχείρησή σας
Στην ενότητα αυτή πρέπει να δώσετε αναλυτικά 
στοιχεία για την επιχείρηση σας. Αναφερθείτε 
στον τύπο της επιχείρησης και το λόγο που τον 
επιλέξατε, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και 
στο είδος της. Περιγράψτε τυχόν συνεργασίες 
που έχετε με προμηθευτές, τράπεζες και στρα-
τηγικούς συνεργάτες. 
Τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες σας
Περιγράψτε αναλυτικά τα προϊόντα ή/και τις 
υπηρεσίες σας και αναπτύξτε την τοποθέτηση 
τους στην αγορά απαντώντας σε μερικά ερωτή-
ματα όπως:
}	Τι είναι ξεχωριστό στα προϊόντα/ υπηρεσίες 

σας; 
}	Ποιες ανάγκες των πελατών σας μπορείτε να 

καλύψετε;

Χώρος εγκατάστασης και εξοπλισμός 
Η ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
γεωγραφική τοποθεσία που επιλέχθηκε καθώς 

Απαντήστε στα εξής ερωτήματα:
}	Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι υφιστά-

μενοι αλλά και δυνητικοί ανταγωνι-
στές σας; 

}	Τι ποσοστό της αγορά κατέχουν; 
}	Ποια είναι η τιμολογιακή τους πολι-

τική, η πολιτική πωλήσεων και προ-
βολής; 

}	Ποια είναι τα ισχυρά και 
 τα ασθενή σημεία τους; 

και την χωροταξική περιγραφή των εγκαταστά-
σεων (αναγκαίο εμβαδόν, αριθμός γραφείων/ 
αποθηκών κλπ). Είναι ακόμη χρήσιμο να αιτιο-
λογήσετε την επιλογή του συγκεκριμένου χώ-
ρου βάσει ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
που προσφέρει στην επιχείρηση. Τεκμηριώστε 
την επιλογή του χώρου εγκατάστασης της εται-
ρίας σας απαντώντας στα εξής ερωτήματα:
}	Ποιες είναι οι κύριες ανάγκες της εταιρίας σας 

σε εγκαταστάσεις; 
}	Τι είδους και πόσος χώρος χρειάζεται; 
}	Οι πελάτες σας έχουν εύκολη πρόσβαση στο 

χώρο αυτό; 
Ανάλογα, περιγράψτε και τον εξοπλισμό που δι-
αθέτει η επιχείρησή σας. 
Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 
της επιχείρησής σας δώστε έμφαση στα ισχυρά 
σας σημεία και περιγράψτε τον τρόπο με τον 
οποίο θα τα εκμεταλλευτείτε για να επωφεληθεί-
τε από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην 
αγορά. 
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Ανάλυση SWOT
Για να διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης πρέπει πρώτα να αναγνωρι-
στούν και να αποτυπωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς 
και οι ευκαιρίες και απειλές που διαφαίνονται στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. Η αποτύπωση 
αυτή είναι γνωστή ως ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis).

}	Δυνατά σημεία (Strengths) θεωρούνται τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης 
τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να 
καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης και πε-
ραιτέρω ανάπτυξής τους. 

}	Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θεωρούνται 
εκείνα τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης για 
τα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα βελτί-
ωσής τους.

Η αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατών 
και αδύνατων σημείων προκύπτει από μια 
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης (χρηματοοικονομική κατάσταση 
και εξέλιξη - η οποία μπορεί να είναι καλή, μέ-
τρια ή και κακή - ικανότητες, τεχνογνωσία και 
εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού, 
τεχνολογική πρωτοπορία ή υστέρηση κλπ.). 
Μια επιχείρηση π.χ. μπορεί να έχει πολύ ικανά 
στελέχη και προσωπικό (δυνατό σημείο) αλλά 
περιορισμένη χρηματοδότηση και έλλειψη των 
απαραίτητων ευρεσιτεχνιών για κατοχύρωση 
και προβολή της τεχνογνωσίας της (αδύνατα 
σημεία που πρέπει να βελτιωθούν). Κάποια 
στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος πιθα-
νόν να αποτελούν συγχρόνως και δυνατά και 
αδύνατα σημεία π.χ το μικρό μέγεθος το οποίο 
μπορεί να περιορίζει τις δυνατότητες γρήγο-
ρης ανάπτυξης ή αντιμετώπισης επιθέσεων 
από ανταγωνιστές (αδύνατο σημείο) μπορεί 

όμως να δίνει ευελιξία στην εξυπηρέτηση του 
πελάτη και στην προσαρμογή σε αλλαγές του 
περιβάλλοντος (δυνατό σημείο). 

}	Ευκαιρίες (Opportunities) θεωρούνται οι πα-
ράγοντες – στοιχεία του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος τους οποίους θα πρέπει η επιχείρηση 
να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει μέσα 
από κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη 
των στόχων της.

}	Απειλές (Threats) θεωρούνται οι παράγοντες 
– στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος 
που θα πρέπει να ανησυχήσουν την επιχεί-
ρηση και που πιθανώς να οδηγήσουν σε από-
κλιση από τους στόχους της, αν δεν ληφθούν 
μέτρα αντιμετώπισής τους. 

Η αναγνώριση και αποτύπωση των Ευκαιριών 
και των Απειλών προκύπτει από ανάλυση α) 
του εξωτερικού Μακρο-περιβάλλοντος που 
αναφέρεται στις γενικότερες οικονομικές, πο-
λιτικές και  κοινωνικές συνθήκες καθώς και το 
γενικό επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας που 
επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν την επιχείρηση 
(γνωστή ως ανάλυση P.E.S.T.) και β) του εξωτε-
ρικού Μικρο-περιβάλλοντος που αναφέρεται 
στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο 
στον οποίο δραστηριοποιούμαστε (η οποία 
μπορεί να στηριχτεί στην ανάλυση των πέντε 
δυνάμεων του M. Porter (βλ. κατωτέρω).

Η ανάλυση SWOT συνήθως αποτυπώνεται σε πίνακα όπως παρακάτω: 

 Δυνατά Σημεία (Strengths)    Αδύνατα Σημεία (Weaknesses) 

 Ευκαιρίες (Opportunities)    Απειλές (Threats)  
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Υποκατάστατα
Προϊόντα

Ένταση του
Ανταγωνισμού

στον Κλάδο

Διαπραγματευτική
Ισχύς των

Προμηθευτών

Διαπραγματευτική
Ισχύς των
Πελατών

Είσοδος νέων
Ανταγωνιστών

Διαμόρφωση στρατηγικής
Η αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σημείων καθώς και των ευκαιριών και απειλών θα δώσει 
τη δυνατότητα να διαμορφωθεί η στρατηγική της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια. 
Η στρατηγική θα περιγράφει: 
α) Τους στόχους ως προς την ανάπτυξη των πωλήσεων, την κερδοφορία, την ανάπτυξη του ανθρώπι-
νου δυναμικού, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων κλπ. σύμφωνα με την ανάλυση SWOT 
(π.χ. μια επιχείρηση με περιορισμένα κεφάλαια -αδυναμία- δεν μπορεί να στοχεύει σε άμεση ταυτό-
χρονη παρουσία σε πολλές, γεωγραφικά διάσπαρτες αγορές).
β) Τις ενέργειες, αποφάσεις, δράσεις που θα διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων. 

Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του M. Porter
Στο ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο των πέντε δυνάμεων - Five Forces Model- (Michael E. Porter 
“ Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industry & Competitors”) γίνεται καταγραφή και 
ανάλυση των κυριότερων χαρακτηριστικών και τάσεων του κλάδου και προσδιορίζεται η ελκυστικό-
τητα του κλάδου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
σ’ αυτόν. Το περιβάλλον ενός κλάδου αναλύεται με τη βοήθεια των παρακάτω 5 παραμέτρων: 

Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του 
M. Porter
Στο ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο των 
πέντε δυνάμεων - Five Forces Model- (Michael 
E. Porter “ Competitive Strategy – Techniques 
for Analyzing Industry & Competitors”) γίνε-
ται καταγραφή και ανάλυση των κυριότερων 
χαρακτηριστικών και τάσεων του κλάδου και 
προσδιορίζεται η ελκυστικότητα του κλάδου 
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτόν. 
Το περιβάλλον ενός κλάδου αναλύεται με τη 
βοήθεια των παρακάτω 5 παραμέτρων: 
 H είσοδος νέων ανταγωνιστικών επιχει-
ρήσεων στην αγορά
Υπάρχουν εμπόδια εισόδου – κεφάλαια, εξο-
πλισμός, άδειες κλπ. – πόσο μεγάλα είναι και 
πως μπορούν να αντιμετωπιστούν;
O κίνδυνος υποκατάστασης των προϊό-
ντων της επιχείρησης από άλλα προϊόντα
Προϊόντα από άλλους κλάδους που έχουν την 
ίδια λειτουργικότητα ή ικανοποιούν τις ίδιες 
ανάγκες των πελατών π.χ. υλικά συσκευασί-
ας που παράγονται από τη Χαρτοβιομηχα-
νία μπορούν να υποκατασταθούν σε πολλές 
περιπτώσεις από υλικά που παράγονται από 
τον κλάδο των πλαστικών και αντιστρόφως.
H διαπραγματευτική δύναμη των προμη-
θευτών της επιχείρησης
Μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή ανάλογα με 
τον αριθμό των προμηθευτών, το μέγεθός 
τους, τη θέση τους στην αγορά κλπ.

H διαπραγματευτική δύναμη των πελατών 
της επιχείρησης
Μπορεί να πάλι να είναι μεγάλη ή μικρή ανάλογα με 
τον αριθμό των πιθανών πελατών, το μέγεθός τους – 
αν πρόκειται για πελάτες-εταιρίες κλπ.
Ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο
Αν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο με μι-
κρά μερίδια και παρόμοιες στρατηγικές και κοστο-
λογική δομή ή αν υπάρχουν λίγες και πολύ ισχυρές 
επιχειρήσεις με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα, η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο ανταγωνι-
στικό πεδίο κλπ
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1. Διαμορφώστε τον προϋπολογισμό 
 για το μάρκετινγκ. Καθορίστε πόσα θα ξοδέψε-

τε. Ορίστε αρχικά ένα ποσοστό επί του τζίρου, 
συνήθως 10%. Δείτε τί δουλεύει καλύτερα για 
εσάς και προχωρήστε σε αλλαγές.

2. Περιγράψτε τον σκοπό του μάρκετινγκ που θα 
εφαρμόσετε. Τί θέλετε να πετύχετε; Ποιές δρά-
σεις θέλετε οι πελάτες σας να αναλάβουν;

3. Περιγράψτε πώς θα πετύχετε τον σκοπό αυτό 
και ποιά τα οφέλη που θα παρέχετε στους πε-
λάτες. Δώστε απάντηση στο ερώτημα: Γιατί να 
το έρθει κάποιος και να αγοράσει από εμένα;

4. Περιγράψτε συγκεκριμένα την αγορά – στόχο 
σας. Ποιός είναι ο ιδανικός πελάτης;

5. Περιγράψτε πώς «βλέπει» η αγορά σας την επι-
χείρηση. Πώς είναι και πώς θα θέλατε να είναι 
από εδώ και πέρα;

6. Περιγράψτε ποιούς τρόπους θα χρησιμοποι-
ήσετε για το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας. 
Περιγράψτε τις διαφημίσεις, τα μέσα που θα 
χρησιμοποιήσετε, τις έξυπνες ιδέες για τη προ-
ώθηση του προϊόντος σας.

7. Δώστε την ταυτότητα της εταιρίας σας και περι-
γράψτε την «προσωπικότητά» της. 

 Δώστε την «φιλοσοφία» της επιχείρησης.

5.6. Σχέδιο μάρκετινγκ
Το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί ένα πολύ βασικό κομμάτι του επιχει-
ρησιακού πλάνου. Ο προσεκτικός σχεδιασμός του μπορεί να κρίνει 
την επιτυχία της επιχείρησής σας καθώς περιλαμβάνει:
}	Την στρατηγική πωλήσεων 
}	Τον τρόπο διανομής 
}	Την τιμολογιακή πολιτική 
}   Την πολιτική προβολής και προώθησης 
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Πολιτική προβολής και προώθησης
Σαν υπεύθυνοι επιχειρηματίες πρέπει να 
αποφασίσετε για το είδος και το ύψος 
της προβολής που θα κάνετε σχετικά με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρετε.
Καλό είναι να θέσετε τα παρακάτω ερω-
τήματα:
}	Ποια είναι η στρατηγική προβολής σε 

σχέση με τη πελατεία – στόχο; 
}	Γιατί διαλέξατε το συγκεκριμένο εί-

δος προβολής; 
}	Τι αποτέλεσμα επιδιώκετε; 
}	Τι ποσό προϋπολογίσετε για δαπάνες 

προβολής; 

Στρατηγική πωλήσεων
Αναφέρετε συνοπτικά τους στόχους πωλήσε-
ων της εταιρίας. Στη συνέχεια αναλύστε για 
καθένα από τα προϊόντα σας τη στρατηγική 
πωλήσεων που θα ακολουθήσετε και τεκμη-
ριώστε την επιλογή στρατηγικής σε σχέση με 
τα χαρακτηριστικά του αγοραστικού σας κοι-
νού. Κατά την σύνταξη αυτής της ενότητας θα 
πρέπει να αναρωτηθείτε, τα εξής: 
}	Ποιο είναι το προφίλ του αγοραστικού σας 

κοινού; 
}	Από πού κάνει τις αγορές του; 
}	Ποιες είναι οι αγοραστικές του συνήθειες; 
}	Πόσο συχνά καταναλώνει το συγκεκριμένο 

προϊόν; 

Τρόπος διανομής και πωλήσεων
Αφού καθορίσετε την στρατηγική της εταιρί-
ας για κάθε προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να 
περιγράψετε και τους τρόπους επικοινωνίας 
και τις διαδικασίες για την αποτελεσματική 
τους πώληση. Για να αναπτύξετε την συγκε-
κριμένη ενότητα απαντήστε στα παρακάτω 
ενδεικτικά ερωτήματα: 
}	Ποιοι είναι οι στόχοι και τα δίκτυα διανο-

μής που θα χρησιμοποιήσετε; 
}	Οι πωλήσεις θα είναι άμεσες ή μέσω τρί-

των; 
}	Θα κάνετε πωλήσεις και μέσω διαδικτύου; 

Τιμολογιακή πολιτική
Μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου marketing 
είναι απαραίτητο να προετοιμάσετε έναν 
τιμοκατάλογο για τα προϊόντα/ υπηρεσίες 
που προσφέρετε. 
Πριν κάνετε κάτι τέτοιο πρέπει να μάθετε 
για:
}	το κόστος των προϊόντων σας,
}	τις τιμές των ανταγωνιστών σας, 
}	την κερδοφορία τους,
}	τις ανάγκες και τις καταναλωτικές συνή-

θειες των πελατών σας.
Φροντίστε στην ενότητα αυτή να τεκμη-
ριώσετε, βάση των στοιχείων που έχετε 
συλλέξει, την τιμολογιακή πολιτική που 
θα επιλέξετε. Αναφέρετε επίσης, τυχόν εκ-
πτώσεις που θα κάνετε, εγγυήσεις που θα 
προσφέρετε στους πελάτες σας καθώς και 
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής. 
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Βήματα για μία Επιτυχημένη Διαφήμιση
Σκεφτείτε για ποιό λόγο θέλετε να διαφημιστείτε, 
πριν ξεκινήσετε
Θέλετε να παρουσιάσετε ένα νέο προϊόν; Να 
αυξήσετε την αναγνωσιμότητα της επιχείρη-
σης σας; Να προωθήσετε μια νέα προσφορά; 
Τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε; Σκεφτείτε το 
πριν ξεκινήσετε.
Ξεκαθαρίστε που απευθύνεστε
Σκεφτείτε την «αγορά-στόχο» που θέλετε 
να απευθυνθείτε. Ιδανικός θεωρείται ο πε-
λάτης που θέλετε να έχετε εκατοντάδες σαν 
αυτόν. Εάν δεν μπορείτε να τους προσδιορί-
σετε, τότε δεν μπορείτε και να τους βρείτε! 
Θέλετε να απευθυνθείτε μόνο σε αυτούς 
που είναι πιθανότερο να αγοράσουν. Προσ-
διορίστε τον «ιδανικό» σας πελάτη και θα 
έχετε λύσει τον μισό γρίφο!
Τί θέλετε να πείτε μέσα από την διαφήμισή σας; 
Εκφράστε ξεκάθαρα το μήνυμα της διαφήμι-
σης σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι άν-
θρωποι κάνουν 2 ερωτήσεις. Η πρώτη είναι: 
γιατί να το αγοράσω αυτό; και γιατί να το 
αγοράσω από εσένα; Εάν δεν μπορείτε να τις 
απαντήσετε έχετε αποτύχει. Όλα τα υπόλοι-
πα είναι περιττά..
Επιλέξτε το σωστό μέσο διαφήμισης
Για να επιλέξετε το σωστό μέσο, θα πρέπει 
πρωτίστως να γνωρίζετε σε ποιούς απευθύνε-
ται το μήνυμα σας. Αυτό το λύσαμε στο Νούμε-
ρο 2. Τώρα σκεφτείτε: ποιές εφημερίδες είναι 
πιθανότερο να διαβάζουν; ποιους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς είναι το πιθανότερο να ακούν; 
χρησιμοποιούν το facebook, το google+ ή το 
twitter; που συχνάζουν; Θα πρέπει να έχετε μια 
απάντηση για τις παραπάνω ερωτήσεις.
Γράψτε όπως μιλάτε
Αποφύγετε τεχνικές ορολογίες και λέξεις που 
θα εντυπωσιάσουν. Το πιθανότερο είναι να 
μπερδέψετε τους αναγνώστες/ υποψήφιους 
πελάτες σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι προ-
τιμούν να διαβάζουν με τον τρόπο που μιλούν. 
Πουλήστε λύσεις όχι προϊόντα 
Οι πελάτες ψάχνουν λύσεις στα προβλήματα 
τους. Δεν τους ενδιαφέρει το προϊόν σας, αλλά 
ούτε και εσείς προσωπικά. Το μόνο που τους 
νοιάζει είναι βρούνε την καλύτερη δυνατή 
λύση στο πρόβλημα τους, όσο πιο φθηνά και 

γρήγορα γίνεται. Τίποτα άλλο! Βρείτε λοιπόν, 
τις λύσεις που θέλουν οι πελάτες σας και γράψ-
τε στην διαφήμιση σας τον τρόπο με τον οποίο 
μπορείτε να τις καλύψετε.
Αφιερώστε πολύ χρόνο στην επικεφαλίδα σας
Η διαφήμιση σας θα πρέπει να έχει μια επι-
κεφαλίδα. Μην βάζετε στην κορυφή το logo 
και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Γράψτε έναν 
τίτλο που θα τραβήξει την προσοχή του ανα-
γνώστη. Γράψτε 10 τίτλους πριν αποφασίσετε 
ποιόν θα χρησιμοποιήσετε. Ο τίτλος θεωρεί-
ται ως η διαφήμιση της διαφήμισης και θα 
πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτόν. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι ο τίτλος διαβάζεται 
έξι με 7 φορές περισσότερο απ’ ότι η υπόλοι-
πη διαφήμιση.
Ζητήστε από τους υποψήφιους πελάτες σας, 
να κάνουν κάτι 
Είναι αστείο πόσες διαφημίσεις δεν περι-
λαμβάνουν αυτό το βήμα. Ζητήστε τους να 
έρθουν και να αγοράσουν το προϊόν σας. Ζη-
τήστε τους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
σας, να σας πάρουν τηλέφωνο, ή να περά-
σουν από το κατάστημα σας. 
Επιλέξτε την αποτελεσματικότητα από το design
Εάν όλοι κοιτούν το εντυπωσιακό design 
της διαφήμισης σας, τότε έχει αποτύχει. Δεν 
θέλετε όλοι να λένε «τί ωραία διαφήμιση». 
Θέλετε να πουλήσετε! Μην το ξεχνάτε αυτό. 
Το σωστό design σε μια διαφήμιση θα πρέ-
πει να είναι αόρατο. Να αναδεικνύει τα ση-
μεία που πρέπει, χωρίς να παίζει τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο.
Κάντε συνεχώς test 
Η μέτρηση των αποτελεσμάτων της διαφήμι-
σης αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της. Εάν 
κάνετε μια καταχώριση στην εφημερίδα και 
δεν σας έχει πάρει τηλέφωνο κανείς, τότε αλ-
λάξτε τον τίτλο ή την εικόνα. Τρέξτε ταυτόχρο-
να δύο ίδιες διαφημίσεις με διαφορετικό τίτλο 
σε δύο διαφορετικές εφημερίδες, και με δια-
φορετικά τηλέφωνα επικοινωνίας. Δείτε ποιά 
δουλεύει καλύτερα. Στο internet η μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 
είναι ευκολότερη, είτε χρησιμοποιώντας το 
Google Adwords, είτε τις facebook Ads.
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5.7. Λειτουργία και οργάνωση 
της επιχείρησης
Κάντε αναφορά στη διοικητική οργάνωση και 
τις ανάγκες προσωπικού για τη σωστή λειτουρ-
γία και οργάνωση της επιχείρησης. Πρέπει να 
παρουσιάσετε τη σύνθεση της διοίκησης και της 
στελέχωσης των τμημάτων που είναι απαραίτη-
τα για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η χρήση 
ενός οργανογράμματος θα βοηθήσει στην καλύ-
τερη διάγνωση αναγκών της επιχείρησης.

5.8. Οικονομικός προγραμματισμός 
Υπολογισμός των παγίων στοιχείων
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
}	Έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης. 
}	Έξοδα αγοράς εξοπλισμού που είναι απαραί-

τητος να αγοράσει η επιχείρηση για τις ανά-
γκες λειτουργίας της.

}	Τα έξοδα ίδρυσης της επιχείρησης. Εδώ πρέ-
πει να συμπεριληφθούν ιδρυτικές και προλει-
τουργικές δαπάνες, εγγραφή σε επιμελητή-
ρια, έναρξη στην εφορία κλπ.

}	Άλλα έξοδα της επιχείρησης. Τέτοια έξοδα 
μπορεί να είναι δαπάνες τηλεφωνικής σύνδε-
σης, δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, κ.α. 

}	Απρόβλεπτα έξοδα της επιχείρησης. Πρέπει 
να γίνει πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα που θα 
προκύψουν κατά τη λειτουργία της επιχείρη-
σης. Αυτό το ποσό αποτελεί περίπου το 5 % 
των συνολικών δαπανών παγίων στοιχείων. 

}	Αποσβέσεις. Αναλυτική παρουσίαση των 
αποσβέσεων των παγίων στοιχείων κατά τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Υπολογισμός κόστους λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης υπολο-
γίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων - 
δαπανών:
}	Αμοιβές προσωπικού. Οι αμοιβές προσωπι-

κού θα υπολογιστούν για ένα διάστημα πέντε 
χρόνων και κάθε χρόνο θα υπολογίζεται μια 
νόμιμη αύξηση. 

}	Δαπάνες ενοικίου. Με τον ίδιο τρόπο υπολο-
γίζονται και οι δαπάνες ενοικίου. 

}	Δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και τηλεφώ-
νου. Οι δαπάνες ύδρευσης υπολογίζονται ανά 
τρίμηνο και οι δαπάνες φωτισμού ανά τετρά-
μηνο. 

}	Δαπάνες προβολής και διαφήμισης. Αφορούν, 

τον προϋπολογισμό της εκτύπωσης επαγγελ-
ματικών καρτών, διαφημιστικών φυλλαδίων 
και την διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα.

}	Γραφική ύλη και αναλώσιμα η/ υ. 
}	Δαπάνες συντήρησης και κίνησης αυτοκινή-

του.

Υπολογισμός εσόδων
Για κάθε ένα από τα προϊόντα και υπηρεσίες που 
έχετε επιλέξει, πρέπει να αναπτύξετε μια αντί-
στοιχη τιμολογιακή πολιτική η οποία να αντα-
ποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ομάδας 
στόχου και τις ανάγκες/ απαιτήσεις της αγοράς. 
Δύο είναι οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβε-
τε υπόψη σας για να δώσετε μια συγκεκριμένη 
τιμή στο προϊόν σας: 
}	Tο μέσο κόστος παραγωγής κάθε προϊόντος. 

Αυτό υπολογίζεται από το κόστος των υλικών, 
το κόστος συσκευασίας και το κόστος μετα-
φοράς.

}	Oι τιμές ανάλογων προϊόντων που ήδη υπάρ-
χουν στην αγορά. Η απόφαση σας για το 
πόσο ανταγωνιστικοί θα είστε καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό την τιμή που θα ορίσετε. 
Εάν το προϊόν σας είναι πολύ δυνατό σε σχέ-
ση με τους ανταγωνιστές του τότε μπορείτε 
να το τιμολογήσετε σημαντικά περισσότερο 
από αυτούς. Αντίθετα αν πουλάτε χονδρικής, 
θα πρέπει να αφήσετε τους άλλους να τιμολο-
γήσουν τα προϊόντα σας. 

Χρηματοοικονομικό σχέδιο
Το χρηματοοικονομικό σχέδιο αποτελείται από 
τα εξής: τα προβλεπόμενα κέρδη και ζημίες σε 
12-μηνη βάση, τα προβλεπόμενα κέρδη και ζη-
μίες σε τετραετή βάση (προαιρετικό), τις προ-
βλεπόμενες ταμειακές ροές, τον προβλεπόμε-
νο ισολογισμό και τον υπολογισμό του νεκρού 
σημείου. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν μια 
λογική εκτίμηση του οικονομικού μέλλοντος της 
εταιρίας σας. 

Προβλεπόμενα κέρδη και ζημίες σε 12-μηνη βάση
Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θεω-
ρούν αυτό το στοιχείο, δηλ. τα προβλεπόμενα 
κέρδη και ζημίες σε 12-μηνη βάση, ως τον ακρο-
γωνιαίο λίθο του σχεδίου τους. Στο στοιχείο 
αυτό περιλαμβάνονται τα πάντα σε αριθμούς και 
εσείς θα έχετε μια ιδέα για το τι θα χρειασθεί για 
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να είναι η επιχείρηση επικερδής και επιτυχημέ-
νη. Οι προβλεπόμενες πωλήσεις θα προκύψουν 
από την πρόγνωση των πωλήσεων στην οποία 
θα προβλέπετε τις πωλήσεις, το κόστος των πω-
ληθέντων προϊόντων, τις δαπάνες και το μηνιαίο 
κέρδος για ένα έτος. Τα προβλεπόμενα κέρδη 
θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα κείμενο στο 
οποίο θα περιγράφετε τις κυριότερες παραδο-
χές που χρησιμοποιήσατε για να εκτιμήσετε τα 
έσοδα και τα έξοδα τις εταιρίας.

Προβλεπόμενα κέρδη και ζημίες σε τετραετή βάση 
(προαιρετικό)
Τα προβλεπόμενα κέρδη και ζημίες σε 12-μηνη 
βάση αποτελούν την καρδιά του χρηματοοικο-
νομικού σχεδίου σας. Τα προβλεπόμενα κέρδη 
και ζημίες σε τετραετή βάση είναι για εκείνους 
που θέλουν να κάνουν προβλέψεις για διάστη-
μα μεγαλύτερο του έτους. Ασφαλώς πρέπει να 
κρατάτε σημειώσεις για τις πιο σημαντικές πα-
ραδοχές σας και ιδιαίτερα για πράγματα που 
περιμένετε να αλλάξουν δραματικά μετά τον 
πρώτο χρόνο.

Προβλεπόμενες ταμειακές ροές
Αν η πρόβλεψη των κερδών είναι η καρδιά του 
σχεδίου σας, οι ταμειακές ροές είναι το αίμα. 
Πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν γιατί δεν εί-
ναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς 
τους. Κάθε σημείο του επιχειρηματικού σας σχε-
δίου είναι σημαντικό αλλά κανένα δεν έχει νόη-
μα αν σας τελειώσουν τα μετρητά. 
Το θέμα σ’ αυτό τον πίνακα είναι να προγραμμα-
τίσετε πόσα χρήματα χρειάζεστε πριν ξεκινήσε-
τε, πόσα για τα αρχικά σας έξοδα, για τα λειτουρ-
γικά σας έξοδα και για το αποθεματικό σας. Έτσι 
θα μπορέσετε να προβλέψετε έγκαιρα τις ελλεί-
ψεις και να πάρετε τα μέτρα σας - ίσως να κάνετε 
περικοπή δαπανών ή να διαπραγματευτείτε ένα 
δάνειο. Δεν υπάρχει κανένα κόλπο για να συντά-
ξετε αυτό τον πίνακα: Η πρόβλεψη των ταμεια-
κών ροών είναι μια εκ των προτέρων ματιά του 
λογαριασμού όψεως της επιχείρησής σας. 
Για κάθε σημείο πρέπει να προσδιορίσετε πότε 
αναμένετε να λάβετε μετρητά (για πωλήσεις) ή 
πότε θα πρέπει να εκδώσετε επιταγή (για έξοδα). 
Θα πρέπει επίσης να παρακολουθείτε τις πληρω-
μές σε μετρητά πριν από την έναρξη τα οποία 
θα καταγράφονται στη στήλη «προ-έναρξης». 
Λογικά θα πρέπει να έχετε ήδη κάνει την έρευ-

νά σας σχετικά με αυτά για το σχέδιο δαπανών 
έναρξης.
Οι ταμειακές ροές θα σας δείξουν αν το κεφά-
λαιο κίνησης είναι επαρκές. Με απλά λόγια, αν το 
προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο έχει κάποτε 
αρνητικό πρόσημο θα χρειασθείτε μεγαλύτερο 
κεφάλαιο έναρξης. Με αυτό το σχέδιο θα προ-
βλέψετε επίσης πότε και πόσα χρήματα θα χρει-
ασθεί να δανειστείτε. 
Περιγράψτε τις σημαντικότερες παραδοχές σας, 
ιδιαίτερα αυτές που κάνουν τις ταμειακές ροές να 
είναι διαφορετικές από τα Προβλεπόμενα Κέρ-
δη και  Ζημιές. Για παράδειγμα, αν κάνετε κάποια 
πώληση τον πρώτο μήνα, πότε θα εισπράξετε τα 
μετρητά; Όταν αγοράζετε αποθέματα ή υλικά, 
πληρώνετε προκαταβολικά, με την παράδοση 
ή πολύ αργότερα; Πώς θα επηρεαστούν από 
αυτό οι ταμειακές ροές; Υπάρχουν δαπάνες που 
πρέπει να πληρωθούν προκαταβολικά; Πότε; 
Υπάρχουν έξοδα που δεν γίνονται σε τακτά δια-
στήματα, όπως οι περιοδικές καταβολές φόρου, 
η συντήρηση και οι επισκευές ή η εποχική αιχμή 
αποθεμάτων, που θα πρέπει να περιληφθούν 
στον προϋπολογισμό; Οι πληρωμές δανειακών 
δόσεων, οι αγορές εξοπλισμού και οι αναλήψεις 
των ιδιοκτητών δεν εμφανίζονται στις καταστά-
σεις κερδών και ζημιών αλλά δεν παύουν να εί-
ναι ανάληψη μετρητών. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε 
συμπεριλάβει.

Υπολογισμός νεκρού σημείου 
Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου (break-
even point) προβλέπει τον όγκο των πωλήσεων, 
σε κάποια δεδομένη τιμή, που απαιτείται για να 
καλυφθούν όλα τα κόστη. Με άλλα λόγια, είναι 
το επίπεδο των πωλήσεων κάτω του οποίου η 
επιχείρηση είναι ζημιογόνα και άνω του οποίου 
είναι κερδοφόρα. Η παρακάτω σχέση υπολογί-
ζει το νεκρό σημείο:
Πωλήσεις νεκρού σημείου = Σταθερά κόστη/ (1- 
Μεταβλητά κόστη)
(Όπου: τα σταθερά κόστη εκφράζονται σε ευρώ, 
ενώ τα μεταβλητά κόστη εκφράζονται σαν ποσο-
στό των συνολικών πωλήσεων.)
Να συμπεριλάβετε όλες τις παραδοχές βάσει 
των οποίων έγινε ο υπολογισμός του νεκρού ση-
μείου.
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5.9. Παράρτημα
Πέντε πράγματα που ανήκουν στο παράρτημα
Όπου είναι δυνατόν, κάντε μία περίληψη και παρου-
σιάστε τις αναλυτικές πληροφορίες στο παράρτημα. 
Παραδείγματα στοιχείων που μπορείτε να βάλετε στο 
παράρτημα είναι τα εξής:

}	Υλικό που ενημερώνει τον αναγνώστη σχετικά με 
εξειδικευμένες διαδικασίες ή ιδέες, πολύπλοκοι 
όροι. 

}	Λεπτομερείς προδιαγραφές προϊόντων / μηχανη-
μάτων

}	Διαφημιστικά φυλλάδια 
}	Λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση 
}	Πλήρη βιογραφικά σημειώματα 
 των στελεχών / μετόχων
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1. Τι θα πουλήσεις;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Ποιος θα το αγοράσει;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Πως η επιχειρηματική σου ιδέα θα βοηθήσει τους πελάτες σου;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Πόσο θα κοστίζει το προϊόν/ υπηρεσία;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Με ποιον τρόπο θα πληρώνεσαι;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Πως αλλιώς μπορείς να βγάλεις χρήματα από αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. Πως θα μάθουν οι αγοραστές για τη δουλειά σου;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Πως μπορείς να προκαλέσεις συστάσεις τρίτων για τα προϊόντα/ υπηρεσίες σου;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9. Ποιος είναι ο στόχος, ώστε να θεωρήσεις την επιχείρησή σου πετυχημένη (αριθμός πε-
λατών ή ετήσιος τζίρος / έτος);
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

10. Ποια είναι τα εμπόδια/ ευκαιρίες/ ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής σας ιδέας; 
Ποιες λύσεις προτείνετε;
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Στο βιβλίο The $100 startup o υποψήφιος επιχειρηματίας καλείται να συμπληρώσει το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο Μιας Σελίδας μέσα από 10 ερωτήσεις (3 σειρές η κάθε μία).

6. Επιχειρηματικό Σχέδιο μίας Σελίδας

Πηγή: 
1. Chris Guillebeau «The $100 startup» (Random House Inc., New York, 2012) 
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 7. Κύκλος Ζωής μίας Start-up

Η ενότητα αυτή προέρχεται από την ιστοσελίδα www.getbury.gr και αγγίζει ένα πολύ επίκαιρο 
θέμα, αυτό της δημιουργίας και διαχείρισης start-up εταιριών. Περιγράφονται με παραδείγμα-
τα τα βασικότερα μέρη του κύκλου ζωής μιας start-up και τονίζονται τα πιο σημαντικά της στά-
δια (team building, prototyping κ.λπ.). Επιπλέον, αναλύεται η μεθοδολογία Lean, η διαδικασία 
fund raising και επεξηγούνται πολλοί όροι για νομικά και λοιπά θέματα άντλησης κεφαλαίων.
Οι start-up (νεοφυείς επιχειρήσεις), διακρίνονται από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις από το 
γεγονός ότι είναι προσωρινές δομές, που ιδρύθηκαν με σκοπό την αναζήτηση επαναλαμ-
βανόμενων και επεκτάσιμων επιχειρηματικών σχεδίων. Οι start-up δεν αποτελούν τη μικρή 
εκδοχή μιας μεγάλης επιχείρησης και η παραδοσιακή διοίκηση επιχειρήσεων δεν ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες μιας startup (τουλάχιστον για τα πρώτα περίπου 2 χρόνια). Η startup εστιά-
ζει στην αναζήτηση, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση στην εκτέλεση διαδικασιών. 

Οι νέες επιχειρήσεις συνήθως ξεκινούν όταν ένας επιχειρηματίας αναγνωρίσει μια ανάγκη και έχει 
μια ιδέα για το πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει. Η ιδέα από μόνη της δεν αποτελεί βιώσιμη επιχείρη-
ση. Για να γίνει βιώσιμη επιχείρηση, η ιδέα θα πρέπει να μετατραπεί σε προϊόν ή υπηρεσία, τα οποία 
με τη σειρά τους θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά από καταναλωτές ή χρήστες, να προσαρμοστούν 
σε μια αγορά και να στηριχθούν σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ικανό να τα λανσάρει επικερδώς. 
Αυτή η διαδικασία είναι πρώτα απ’ όλα επαναληπτική. Η επανάληψη οδηγεί σε αλλαγή, η οποία σας 
επιτρέπει να εξελίσσετε τις αρχικές σας σκέψεις σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

Κατά την επαναληπτική διαδικασία της δημιουργίας μιας βιώσιμης επιχείρησης, οποιοδήποτε από 
αυτά τα μέρη μπορούν να αλλάξουν. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Σε άλλες περιπτώσεις λαμβάνουν 
χώρα μετά την εκκίνηση της επιχείρησης. Αυτές οι αλλαγές είναι συχνές και κοινές, και συχνά αρκετά 
δραστικές.

7.1. Ίδρυση μιας Strat-up: από τη θεωρία στην πράξη

      Επιχειρηματικό μοντέλο
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Παράδειγμα:
Το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί να αλλάξει: Ο ιδρυτής της Avon ξεκίνησε να πουλάει βιβλία 

πόρτα-πόρτα. Για να προσελκύσει τις γυναίκες, πρόσφερε δείγματα αρωμάτων, τα οποία γρήγορα 
έγιναν πιο δημοφιλή από τα βιβλία. Το αποτέλεσμα ήταν η έναρξη της California Perfume Company, 
η οποία έγινε Avon. Η εταιρία υπηρεσιών με κουπόνια Groupon ξεκίνησε ως φόρουμ μηνυμάτων για 
συγκεκριμένα ζητήματα με την ονομασία Point. Το Twitter ξεκίνησε ως υπηρεσία podcast, πριν την 
εγκαταλείψει και μεταβεί σε προϊόν εκπομπής σύντομων μηνυμάτων.

Ο πελάτης μπορεί να αλλάξει: Το Facebook ήταν αρχικά μια ιστοσελίδα που απευθυνόταν απο-
κλειστικά σε φοιτητές που είχαν εγγραφεί με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους dot-edu. 
Μετά την επέκταση της πλατφόρμας και εκτός της αγορά των κολεγίων, το Facebook γρήγορα μεγά-
λωσε αποκτώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αλλάξει: Το επιχειρηματικό μοντέλο της Paypal άλλαξε αρ-
κετές φορές από το αρχικό της όραμα ως εταιρία κρυπτογραφίας, σε επιχείρηση που επέτρεπε τη με-
ταφορά χρημάτων μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών 
για άτομα και εταιρίες. Η Chegg ιδρύθηκε ώστε να παρέχει μια φοιτητική εναλλακτική λύση στην 
Craigslist. Όταν συνειδητοποίησε ότι το 90 τοις εκατό του όγκου της αφορούσε φοιτητικά βιβλία, η 
εταιρία προχώρησε στη δραστηριότητα ενοικίασης βιβλίων για σπουδαστές κολεγίων.

Η αλληλεπίδραση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, του πελάτης και των αγορών, καθώς και του 
επιχειρηματικού μοντέλου, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αλλαγές: Τα Starbucks ξεκίνησαν ως ένας 
μεμονωμένος χώρος λιανικής πώλησης καβουρδισμένων κόκκων καφέ και εξοπλισμού για τους λά-
τρεις του καφέ. Όταν η εταιρία μετατόπισε το κέντρο βάρους της στην παροχή καφέδων σε πακέτο, 
δεν επέκτεινε μόνο τη ροή εσόδων της αλλά ήταν και σε θέση να προσελκύσει πιο κοινούς πελάτες 
και να αυξήσει ραγδαία τα καταστήματά της. Η Amazon.com ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό βιβλιοπω-
λείο, μεταμορφώθηκε σε ευρύ ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής και στη συνέχεια προχώρησε σε 
καθετοποίηση προσφέροντας και υπηρεσίες φιλοξενίας. Με τον τρόπο αυτό, η πελατειακή της βάση 
επεκτάθηκε από ένα συγκεκριμένο τμήμα καταναλωτών στο σύνολο των καταναλωτών, καθώς και 
σε εταιρικούς πελάτες.

Όταν έχετε στο μυαλό σας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και μια αγορά πελατών ή χρηστών, είστε 
έτοιμοι να επεξεργαστείτε το επιχειρηματικό μοντέλο σας.

 Για παράδειγμα, η ιδρυτική ομάδα της νέας επιχείρησης κοινωνικών υπηρεσιών Embrace ξεκί-
νησε το ταξίδι της εξετάζοντας ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα: τα υψηλά ποσοστά βρεφικής θνη-
σιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ταξιδεύοντας στο Νεπάλ, παρατήρησαν ότι τα βρέφη που 
γεννιούνται πρόωρα, ειδικά εκείνα που γεννιούνται σε αγροτικές περιοχές, δεν είχαν την απαραίτητη 
επώαση για να επιβιώσουν τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους. Τα πρόωρα βρέφη χρειάζονταν ένα 
φθηνό και αξιόπιστο τρόπο για να διατηρούνται ζεστά σε περιοχές χωρίς βασικές υποδομές, όπως 
ηλεκτρικό ρεύμα. Η ομάδα πρότεινε μια σειρά από ιδέες και αποφάσισε υπέρ ενός βρεφικού σάκου: 
ενός πολύ μικρού και πολύ ζεστού υπνόσακου. Το προϊόν τους έγινε τελικά ένα αδιάβροχο θερμικό 
κάλυμμα που προσφέρεται σε όλες τις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. Τώρα πια χρησιμοποι-
είται και σε σύγχρονα νοσοκομεία.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που έδωσε το προϊόν Embrace ήταν ένας μη-κερδοσκοπικός οργανι-
σμός που συνεργαζόταν με υπάρχουσες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για τον εντοπισμό καναλιών 
χρηματοδότησης και διανομής για το προϊόν που τότε κόστιζε 25 δολάρια ΗΠΑ. Από το λανσάρισμα 
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του, η Embrace έχει αναπτύξει δύο κανάλια διανομής για οικιακή και κλινική χρήση, και θα τιμολο-
γήσει εκ νέου το προϊόν της κάτω από τα 200 δολάρια ΗΠΑ ή 1 τοις εκατό του κόστους μιας παρα-
δοσιακής θερμοκοιτίδας.

Όπως μας δείχνει το παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε ένα πρόβλημα και μια αντιληπτή ανά-
γκη παρατηρώντας τους άλλους. Θα μπορούσε επίσης να συμβεί σε επίπεδο θεσμών όπως επιχειρή-
σεις ή κυβερνητικοί οργανισμοί ή να πρόκειται για κάποια κοινωνική ανάγκη. Θα μπορούσε ακόμη 
και να είναι ένα προσωπικό σας πρόβλημα.

Η κατανόηση ενός προβλήματος και η αντιμετώπισή του αποτελεί μια σύνθετη και πολυεπίπε-
δη διαδικασία που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Παρόλο που ενδέχεται να μπείτε στον πειρασμό για 
να βρείτε αμέσως μια λύση, μια διεξοδική διερεύνηση του προβλήματος και των αναγκών μπορεί 
να αποφέρει περισσότερα κέρδη στην πορεία. Η προσέγγιση της νοοτροπίας σχεδιασμού, η οποία 
εξετάζεται αργότερα στο κείμενο, επικεντρώνεται στη μετατροπή μιας αντιληπτής ανάγκης σε μια 
σαφώς καθορισμένη δήλωση προβλήματος, η οποία στη συνέχεια μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση 
για μια λύση που να εξελιχθεί σε βιώσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

 Τέλος, τα τμήματα της δημιουργικής διαδικασίας συνήθως δεν προκύπτουν με γραμμικό τρόπο, 
όπως υποδηλώνει το παραπάνω διάγραμμα.

Η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι μια επαναληπτική διαδικασία. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει 
να δημιουργήσουν μια ακαταμάχητη πρόταση αξίας και να καθορίσουν: Ποιός θα αγοράσει ή θα 
χρησιμοποιήσει το προϊόν και γιατί; Πόσοι πελάτες υπάρχουν; Πού μπορούν να βρεθούν; Υπάρχουν 
τρεις γενικές κατηγορίες κοινού για κάθε προϊόν ή υπηρεσία:

1. Μια υπάρχουσα αγορά. Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία σας απευθύνεται στους πελάτες 
μιας υπάρχουσας αγοράς, θα υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών σχετικά με τις προτιμή-
σεις και τις συμπεριφορές τους που να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε την 
πρόταση αξίας σας. Επιπλέον, θα πρέπει να επινοήσετε έναν τρόπο για να τους προσεγγίσετε. 
Όταν μπαίνετε σε αγορές με καθιερωμένους ανταγωνιστές, μπορεί να είναι σημαντικό όχι 
μόνο να έχετε ένα καινοτόμο προϊόν, αλλά και να αναπτύξετε έναν καινοτόμο τρόπο για να 
προσεγγίσετε τους πελάτες-στόχους σας.

2. Μια νέα αγορά. Η δημιουργία μιας νέας ή υβριδικής αγοράς, απαιτεί συχνά σημαντικούς 
πόρους καθώς και δημιουργικό μάρκετινγκ και πωλήσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταλά-
βετε πόσο μεγάλη θα είναι η αγορά. Υπάρχει μια κρίσιμη μάζα πελατών και χρηστών που 
έχουν παρόμοια προβλήματα, ανάγκες, προτιμήσεις, συμπεριφορές; Για τις υβριδικές αγορές 
θα πρέπει επίσης να κατανοήσετε πώς οι υφιστάμενες εταιρίες σε όλες τις αγορές μπορούν 
να σας επηρεάσουν.

3. Μια διπλή αγορά. Μπορείτε να προσφέρετε ένα προϊόν ή υπηρεσία που ήδη υπάρχει σε 
μια αγορά, σε ένα παρόμοιο σύνολο πελατών ή χρηστών σε μια διαφορετική αγορά που δεν 
εξυπηρετείται ακόμη. Πολλά διεθνή λανσαρίσματα προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδιαίτερα στις 
αναπτυσσόμενες αγορές, επιδιώκουν να επαναλάβουν τις επιτυχίες που σημειώθηκαν σε μια 
αγορά. Για να υπάρχει μια βιώσιμη επιχείρηση, το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να παρέχει μια 
ακαταμάχητη πρόταση αξίας σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών και χρηστών σε συγκεκρι-
μένες αγορές.
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7.2. Χτίσιμο ομάδας και αρχικού 
δείγματος 

Σκοπός αυτών των διαδικασιών και τεχνικών 
είναι ο έλεγχος και η επικύρωση ή η διάψευση 
των αρχικών εκτιμήσεων και παραδοχών, η αύ-
ξηση της πιθανότητας επιτυχίας με την πρόβλε-
ψη προβλημάτων για το προϊόν ή την υπηρεσία, 
η αποδοχή πελατών ή άλλων σε αρχικό επίπεδο 
στη διαδικασία και η ελαχιστοποίηση του κινδύ-
νου που θέτουν τα εν λόγω προβλήματα.

Αρχικά δείγματα προϊόντων / υπηρεσιών
Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρό-

πους να εκτιμήσουμε και να ενισχύσουμε τη 
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, είναι μέσω της 
«γρήγορης» παροχής αρχικών δειγμάτων. Η 
δημιουργία αρχικών δειγμάτων των προϊό-
ντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδι-
ασμού αποτελεί από καιρό παράδοση στους 
σχεδιαστές προϊόντων. Το αρχικό δείγμα είναι 
μια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προϊόντος 
που επιτρέπει σε άλλους να δοκιμάσουν και να 
ελέγξουν τη λειτουργικότητά του. Βλέποντας και 
ενίοτε χρησιμοποιώντας το προϊόν, τα άτομα θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη χρησιμότη-
τα και τη βιωσιμότητα του με τρόπους που δεν 
είναι δυνατοί με μια αφηρημένη περιγραφή. Το 
αρχικό δείγμα θα δώσει ένα βάθος και πλούτο 
πληροφοριών που μπορεί να επιτρέψει στους 
επιχειρηματίες να ανακαλύψουν απαιτούμενες 
βελτιώσεις. Η ταχεία επανάληψη μέσα από αρ-
χικά δείγματα επιτρέπει στα προϊόντα να αλ-
λάζουν και να εξελίσσονται γρήγορα ώστε να 
διευκρινίζουν και να αντιμετωπίζουν την διαπι-
στωμένη ανάγκη.

Στο πιο βασικό επίπεδο, ένα αρχικό δείγμα 
είναι κάτι που ένας χρήστης μπορεί να αλληλε-
πιδράσει με αυτό. Η διαδικασία αρχικών δειγμά-
των μπορεί να επεκταθεί πέραν των προϊόντων 
και σε υπηρεσίες. Ακόμα και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα επωφελούνται από τα αρχικά δείγματα. 
Περιγράφοντας μέρη της επιχείρησης λεπτο-
μερώς και καθιστώντας τα όσο το δυνατόν πιο 
πραγματικά, οι επιχειρηματίες, οι δυνητικοί πε-
λάτες και οι εμπειρογνώμονες θα είναι σε θέση 
να τα αξιολογήσουν πληρέστερα.

Δεδομένου ότι το προϊόν ή η υπηρεσία και 
τα τμήματα του επιχειρηματικού μοντέλου είναι 
στενά συνδεδεμένα, η γρήγορη παραγωγή αρχι-
κών δειγμάτων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για 

την εξέλιξη. Όπου υπάρχουν περισσότερα από 
ένα προϊόντα, η δημιουργία αρχικών δειγμάτων 
για κάθε ένα μπορεί να είναι χρήσιμη για την 
επίτευξη του καλύτερου συνόλου λύσεων. Ένα 
πλήρες, συγκεκριμένο και εύλογα λεπτομερές 
επιχειρηματικό μοντέλο και μοντέλο προϊόντος 
μπορεί να σας επιτρέψει να λάβετε τις πληροφο-
ρίες που είναι σημαντικές για την επιλογή μιας 
εναλλακτικής ή για την μετεξέλιξη του προϊό-
ντος ή της υπηρεσίας σε κάτι άλλο.

7.3. Χρήση ειδικών
Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας συλλο-

γής πληροφοριών είναι να αποφασιστεί από πού 
θα πάρετε τις πληροφορίες. Η γενική απάντηση 
σε αυτό είναι από τους «ειδικούς».

Οι ειδικοί μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες 
που να γνωρίζουν καλά τις προτιμήσεις τους. 
Μπορεί να είναι γνώστες του κλάδου, δηλαδή 
να κατανοούν πώς ο κλάδος και οι συμμετέχο-
ντες σε αυτόν λειτουργούν και εξυπηρετούν 
τους πελάτες τους, και μπορεί να είναι σε θέση 
να αναμεταδώσουν γρήγορα την εμπειρία τους 
πάνω στα πρότυπα της αγοράς, συμπεριλαμβα-
νομένων των ευκαιριών ή προβλημάτων στην 
αγορά.

Μερικοί ειδικοί ενδέχεται να είναι επιχειρημα-
τίες που έχουν δοκιμάσει και πέτυχαν εν μέρει 
ή απέτυχαν να ξεκινήσουν μια παρόμοια επιχεί-
ρηση. Είναι εκπληκτικό το πόσο συχνά συνταξι-
οδοτημένα ή και τωρινά στελέχη είναι πρόθυμα 
να βοηθήσουν. Οι περισσότεροι είναι περήφανοι 
για τις γνώσεις τους και απολαμβάνουν να μιλά-
νε σε επιχειρηματίες για την εμπειρία τους.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ανε-
κτίμητοι για την εκτίμηση πολλών πτυχών της 
προτεινόμενης επιχείρησης σας. Ειδικότερα, εάν 
προσπαθείτε να εισέλθετε σε έναν κλάδο που 
σας είναι άγνωστος, αυτοί οι «οδηγοί» μπορεί 
να αποτελέσουν έναν γρήγορο και οικονομικό 
τρόπο για να συλλέξετε πληροφορίες. Τέλος, οι 
ειδικοί επί των οικονομικών, της έναρξης επιχει-
ρήσεων, των διαδικασιών και της τεχνολογίας 
είναι χρήσιμοι για διάφορες πτυχές του επιχει-
ρηματικού μοντέλου. Για τεχνικά ζητήματα, οι 
ειδικοί μπορούν να προσφέρουν τεχνογνωσία 
που θα ενημερώνει τις αποφάσεις σας.

Η προσέγγιση της νοοτροπίας σχεδιασμού, 
την οποία προασπίζεται η σχολή του Στάνφορντ, 
επικεντρώνεται κυρίως σε αυτή την πτυχή της 
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δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης. Η νοοτροπία 
σχεδιασμού προβλέπει μια σειρά από διαδικασί-
ες και τεχνικές που οδηγούν στην ανακάλυψη 
και τη βαθιά κατανόηση των προβλημάτων, και 
στη δημιουργία λύσεων που οδηγούν σε προϊό-
ντα και υπηρεσίες.

Η νοοτροπία σχεδιασμού χαρακτηρίζεται 
από την επικέντρωση στην κατανόηση των συ-
ναισθημάτων των πελατών, την ανακάλυψη της 
υπονοούμενης σκέψης σε αντίθεση με αυτό που 
λένε ή λένε ότι κάνουν οι άνθρωποι και τη χρήση 
«ενεργών» και καινοτόμων προσεγγίσεων στη 
μελέτη προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων. 
Ορίζει «τρόπους» λειτουργίας και «μεθόδους» 
ολοκλήρωσης εργασιών. 

Οι τρόποι περιλαμβάνουν:

1.  Συναισθηματική ταύτιση. 
 Πρόκειται για την αρχή της διαδικασίας και πε-

ριλαμβάνει την παρατήρηση χρηστών και της 
συμπεριφοράς τους κατά τρόπο που να επιτρέ-
πει μια προσωπική κατανόηση του προβλήμα-
τος που αντιμετωπίζεται και απόκτηση γνώσε-
ων για τη συμπεριφορά του χρήστη. Οι μέθοδοι 
παρατήρησης που βελτιώνουν την ικανότητα 
επιτυχούς απόκτησης αυτών των γνώσεων 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας.

2.  Ορισμός. 
 Ο τρόπος ορισμού έχει κεντρική θέση στη 

νοοτροπία σχεδιασμού. Επικεντρώνεται στην 
παροχή μιας δήλωσης για το πρόβλημα που 
να συλλαμβάνει την ουσία του, να αποτελεί 
πηγή έμπνευσης, να εστιάζει τις προσπάθει-
ες και να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών. 
Μπορεί να γίνει το κλειδί για την ανάπτυ-
ξη καινοτόμων λύσεων. Για παράδειγμα, το 
«Πρέπει να φτάσω το υψηλό ράφι», σε σχέση 
με το πιο κοινό «Χρειάζομαι μια σκάλα», ανοί-
γει μια σειρά από λύσεις. Στο παράδειγμα της 
Embrace που συζητήθηκε νωρίτερα, η μετα-
κίνηση από το «Πώς μπορούμε να μειώσουμε 
τους θανάτους βρεφών;» στο «Πώς να κρατή-
σουμε τα μωρά ζεστά;» αλλάζει την ουσία του 
προβλήματος σχεδιασμού.

3.  Ιδέες. 
 Πρόκειται για τον τρόπο παραγωγής ιδεών. 

Ενώ ο ορισμός επικεντρώνεται, οι ιδέες «διευ-
ρύνονται» ώστε να εντοπιστούν δημιουργικές 
λύσεις. Και πάλι, η νοοτροπία σχεδιασμού πα-
ρέχει διαδικασίες και τεχνικές που μπορούν 
να βελτιώσουν την ανταλλαγή ιδεών και τη 
δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

4.  Αρχικό δείγμα. 
 Όπως αναφέρθηκε, το αρχικό δείγμα επιτρέ-

πει στους χρήστες να κατανοήσουν τα χαρα-
κτηριστικά μέσω της αλληλεπίδρασης. Φυσι-
κά, ένα αντίγραφο του προϊόντος πληροί τις 
προϋποθέσεις, η χρήση των Post-it, τα σκίτσα 
ή τα παιχνίδια ρόλων. Η ιδέα είναι να αρχίσετε 
να δημιουργείτε αρχικά δείγματα με τα οποία 
να μπορεί να αλληλεπιδράσει ο χρήστης – 
ακόμη και εάν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να 
κάνετε – ώστε να πάρετε ανατροφοδότηση 
και να προχωράτε γρήγορα σε αναθεωρήσεις 
και επαναλήψεις.

5.  Έλεγχος. 
 Πρόκειται για τη φάση ανατροφοδότησης. Η 

νοοτροπία σχεδιασμού ενθαρρύνει βάζοντας 
το αρχικό δείγμα στο χέρι του χρήστη, παρα-
κολουθώντας και ακούγοντας προσεκτικά και 
θέτοντας στη συνέχεια ερωτήσεις σχετικά με 
τι είναι σωστό ή λάθος.

Οι μέθοδοι που προτείνουμε περιλαμβάνουν 
τεχνικές για τη δημιουργία της σωστής νοοτρο-
πίας, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, την επανα-
τοποθέτηση μια πρόκλησης του σχεδιασμού 
σε δήλωση προβλήματος, την αποτελεσματική 
ανταλλαγή ιδεών και την επιλογή.
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7.4. Το προϊόν ή η υπηρεσία
Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι το βασικό σημείο 
εκκίνησης για κάθε νέο εγχείρημα. Είναι το πρώ-
το βήμα στη μετατροπή μια ιδέας σε βιώσιμη 
επιχείρηση. Τα χαρακτηριστικά του θα διαμορ-
φώσουν το υπόλοιπο της επιχείρησης.
}	Ποιά είναι η ανικανοποίητη ανάγκη του πελά-

τη, το σημείο που τον πονάει; Ή, για πολλές 
εταιρίες καταναλωτικών αγαθών, η ερώτηση 
δεν είναι το σημείο του πόνου, αλλά ποιές είναι 
οι λανθάνουσες επιθυμίες του χρήστη και τι θα 
τον ευχαριστήσει ή θα τον ψυχαγωγήσει;

}	Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας που απαιτούνται ώστε να 
καλυφθεί αυτή η ανάγκη; Αυτό μερικές φορές 
ονομάζεται «Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν».

}	Πώς προτίθεστε να παρέχετε αυτά τα χαρα-
κτηριστικά; Ποιό είναι το προϊόν/υπηρεσία 
που θα προσφέρετε; Ποιά είναι η πρόταση 
αξίας για τον πελάτη του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας;

}	Ποιά είναι η τεχνολογία, ο σχεδιασμός, και ο 
κίνδυνος εκτέλεσης που συνδέεται με την πα-
ροχή του προϊόντος/υπηρεσίας;

}	Ποιά ανάπτυξη θα πρέπει να συντελεστεί για 
να προσφέρετε το προϊόν ή την υπηρεσία 
σας; Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του ελά-
χιστου βιώσιμου προϊόντος; Αν ναι, πώς θα 
μπορούσε να είναι;

}	Πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας θα ενσωμα-
τωθεί με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες; Έχετε 
(ή πρέπει να αναπτύξετε) κάποιο δικαίωμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας;

}	Μήπως χρειάζεστε άδειες, εγκρίσεις ή πιστο-
ποιήσεις για να συνεχίσετε; Είναι το προϊόν ή 
η υπηρεσία σας ηθικά και νόμιμα;

7.5. Οι πελάτες και χρήστες 
σε αγορές και το μέγεθός τους
Στενά συνδεδεμένη με το προϊόν ή την υπηρε-
σία είναι η αγορά των πελατών ή των χρηστών 
στην οποία θα απευθυνθείτε (η «προσπελάσιμη 
αγορά») και το μέγεθός της.
}	Σε ποιό κλάδο ή κλάδους λειτουργείτε; Πώς 

αλλάζουν αυτοί οι κλάδοι; Πόσο γρήγορα;
}	Ποιές αλλαγές θα επηρεάσουν την ανάγκη για 

το προϊόν ή την υπηρεσία σας;
}	Ποιά/ ποιές είναι οι συγκεκριμένες αγορές 

στις οποίες στοχεύετε;
}	Πόσο μεγάλη είναι η προσπελάσιμη αγορά;
}	Η πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

σας εξαρτάται από την πώληση ενός άλλου 
προϊόντος ή υπηρεσίας;

}	Ποιοί είναι οι πελάτες σας και βρίσκονται στη 
συγκεκριμένη αγορά (-ές) όπου στοχεύετε;

}	Ο πελάτης σας είναι διαφορετικός από τον 
τελικό χρήστη; Αν ναι, ποιός επηρεάζει την 
απόφαση αγοράς περισσότερο;

}	Τι επηρεάζει την απόφαση αγοράς των πελα-
τών-στόχων σας;

}	Είναι δαπανηρό ή δύσκολο για τον πελάτη 
σας να αλλάξει το προϊόν ή πάροχο υπηρεσί-
ας;

Πηγή & Ιστοσελίδες:
http://www.getbusy.gr/
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  8. Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων

8.1. Προσωπικές εταιρίες
Η ίδρυση της Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) απαι-
τεί την σύμπραξη από δύο τουλάχιστον μέρη, τα 
οποία υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη 
κοινού σκοπού. Τα ιδρυτικά μέλη της Ο.Ε. μπορεί 
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
Βασικά Χαρακτηριστικά:
}	Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνο-

νται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες 
τις υποχρεώσεις της εταιρίας, με αλληλέγγυα 
ευθύνη τους.

}	Με τη λύση της εταιρίας δεν παύει η ευθύνη 
των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της 
εταιρίας.

}	Η ομόρρυθμη εταιρία δεν χρειάζεται συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτιση της, 
αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ατομική επιχείρηση. 
Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέ-
κτημα της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματι-
κές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, 
στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων καθώς και στο μέγεθος 
της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυ-
ρίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους αγροτικές, βιοτε-
χνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική 
επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Όταν 
όμως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη 
μεγάλου μεγέθους, τότε η εταιρική μορφή της επιχείρησης 
είναι συχνά η πιο κατάλληλη.

Εταιρική επιχείρηση. 
Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτο-
μα, τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ 
τους, την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της 
εταιρίας. Βασικές μορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι: 
Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύ-
νης, Ανώνυμη Εταιρία. Οι εταιρικές επιχειρήσεις- εταιρίες 
διακρίνονται στις προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.) και στις κεφαλαι-
ουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε).

Οι διαφορετικές νομικές 
μορφές επιχειρήσεων 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και η 
επιλογή τους εξυπηρετεί 
κάποια οικονομική σκο-
πιμότητα του επιχειρη-
ματία. 
Οι δύο τύποι 
επιχειρήσεων είναι:

Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), συστήνεται μεταξύ 
ενός ή περισσότερων εταίρων οι οποίοι είναι αλ-
ληλέγγυα υπεύθυνοι και ενός ή πολλών εταίρων, 
οι οποίοι ονομάζονται ετερόρρυθμοι εταίροι και 
ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους 
στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά:
}	Η ετερόρρυθμη εταιρία δεν χρειάζεται συμ-

βολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτιση 
της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνη-
τικό.



40 | Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

8.2. Κεφαλαιουχικές εταιρίες
Στις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), που είναι μετο-
χικές, κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος 
μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή 
για τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Ο μέ-
τοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της 
εταιρίας, στη διαμόρφωση των γενικών αρχών 
της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον 
αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική 
συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει 
τόσες ψήφους όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. 
Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύ-
θυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για 
τις μετοχές του.
Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρίας πρέπει να συ-
μπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκ-
φραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να 
αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές. Η ανα-
λογία συμμετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται. Τα 
ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρό-
σωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο 
όγδοο έτος της ηλικίας τους. Το ελάχιστο μετο-
χικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας Α.Ε. ορίζεται 
στα 24.000 € ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο 
νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαί-
ου, όπως π.χ. οι προερχόμενες από συγχώνευση 
ή μετατροπή ανώνυμες εταιρίες.
Βασικά χαρακτηριστικά
}	Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται 

για την ίδρυση της.
}	Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που 

ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές.
}	Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την 

ίδρυση της αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής της.

}	Η μακρά διάρκεια της.
}	Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.
}	Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.
}	Η ύπαρξη δύο οργάνων, όπως της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), είναι 
ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών 
εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της Α.Ε. Το κύριο γνώ-
ρισμα των εταιριών αυτών είναι το μικρό κεφά-
λαιο που χρειάζεται για τη σύσταση τους και η 
περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το 
ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, 

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις Α.Ε., σε αντί-
θεση με τις προσωπικές εταιρίες, όπου οι εταίροι 
ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. 
Για την ίδρυση της απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο 
το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
2.400€.
Βασικά χαρακτηριστικά:
}	Η διαίρεση του κεφαλαίου σε «μερίδες συμ-

μετοχής» κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται 
από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ.

}	Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την 
ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής της.

}	Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη 
αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο 
ακυρότητας της εταιρίας).

}	Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.
}	Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον 

του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, 
που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου 
εταιρικού κεφαλαίου.

}	Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συ-
νέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή 
διαχειριστών.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), είναι κε-
φαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι 
εμπορική ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι 
εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με 
την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώ-
σεις με εξαίρεση την ευθύνη που αναλαμβάνει 
πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές. 
Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται 
η συμμετοχή ενός τουλάχιστον εταίρου με τη 
λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοι-
χεί σε κεφαλαιακή εισφορά αξίας τουλάχιστον 1 
ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η συμμετοχή εταί-
ρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφο-
ρών: τις εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές των 
οποίων η αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% 
του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταί-
ρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.
Βασικά χαρακτηριστικά:
}	Η ορισμένη διάρκεια (12 έτη).
}	Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 

4072/2012, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευ-
θύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της.
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}	Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιεί-
ται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο Γ.Ε.ΜΗ., χω-
ρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-
ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.

}	Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτι-
κό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται από τις Υπη-
ρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβο-
λαιογραφικό).

Με τον ν. 4019/2011 θεσπίστηκε μια νέα νομική 
μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομί-
ας. Η Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των 
οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμ-
βάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προ-
σώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι 
η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπη-
ρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. 
Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού 
σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του 
και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 
Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται 
ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βα-
σίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ 
το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπη-
ρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. 

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπη-
ρετούν, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατη-
γορίες:
}	Ένταξης, αποσκοπούν στην ένταξη στην οι-

κονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που 
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
(ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθε-
τικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανή-
λικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 
40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα 
πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού.

}	Κοινωνικής Φροντίδας, αποσκοπούν στην 
παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσι-
ών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που 
απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως 
ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα 
με χρόνιες παθήσεις.

}	Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, αποσκο-
πούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογι-
κού συμφέροντος, στην απασχόληση, ενδυνά-
μωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή 
περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν 
να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολι-
τισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευ-
ση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση 
τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσια-
κών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.

Πηγές & Ιστοσελίδες: 
1.  TAXnews-Φορολογική Ενημέρωση: http://www.taxnews.info/enarxi-diakopi/
2. Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή: http://www.gge.

gr/09diadsystasis/index.html
3.  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): http://www.businessportal.gr/ 
4.  Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας www.keko.gr
5.  Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, (2005). Σύστημα Κοινωνικού Ελέγχου και Αξιολόγησης 

Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα http://ec.europa.eu/employment_
social/equal/data/document/0512gr-dpaito1.pdf

6.  Κετσετζοπούλου Μ., (2011). Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Η Εμπειρία ορισμένων ευρω-
παϊκών χωρών. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

7.  Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.): http://www.businessportal.gr/onestopshop.html
8.  Χατζηκιάν Ι.,(2009). Ιδέες Καινοτομίας:Αξιοποίηση της δημιουργίας για εξέλιξη και ευημε-

ρία  Θεσμικό πλαίσιο για αστικών συνεταιρισμών – παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα και Ευρώπη.http://www.innovation-ideas.gr/club/basicMemberMaterial/
texts/11.pdf

9.  StartupGreece: http://www.startupgreece.gov.gr/el
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 9. Πηγές Χρηματοδότησης 
μιας νεοσύστατης επιχείρησης 

Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων. Επενδύσεις 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, κεφάλαια για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί άγγελοι, ομάδες επιχειρημα-
τικών αγγέλων, εταιρίες χρηματοδότησης και προώθησης 
νέων τεχνολογιών και «φίλοι & συγγενείς», όλοι παίζουν το 
παιχνίδι της χρηματοδότησης νέων εταιριών και επενδύ-
ουν σε αρχικά στάδια σε νέες επιχειρήσεις σε μια προσπά-
θεια να ανακαλύψουν το νέο Facebook.
Ως αποτέλεσμα, η ζυγαριά έγειρε δραματικά υπέρ των 
ιδρυτών και η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών για τη 
χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων ποτέ δεν 
ήταν πιο άφθονη. Οι ακόλουθες πληροφορίες αντλούνται 
από την ιστοσελίδα www.getbusy.gr.

9.1. Κύκλος χρηματοδότησης νεοσύστατων επιχειρήσεων
Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας είναι η χρηματοδότη-
ση του εγχειρήματός του, δεδομένου ότι οι οικονομικές ανάγκες μίας επιχείρησης αλλάζουν καθώς 
έρχεται αντιμέτωπη με διαφορετικές προκλήσεις. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναγνωρίσει σε ποιο σημείο του κύκλου ζωής βρίσκεται η επιχείρησή του και να καθορίσει ποια 
χρηματοδοτική λύση πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφασίσει για το χρονικό 
ορίζοντα που θα διατηρήσει ένα συγκεκριμένο τύπο χρηματοδότησης. Στο διάγραμμα που ακολου-
θεί παρουσιάζονται τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής και χρηματοδότησης μιας νεοσύστα-
της εταιρίας.
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9.1.1. Αρχικό κεφάλαιο υψηλού 
ρίσκου (Seed Capital) 

Το κεφάλαιο εκείνο που απαιτείται για να απο-
δειχθεί ότι η γενική ιδέα της νεοσύστατης εται-
ρίας είναι εφικτή και βιώσιμη, είναι γνωστό ως 
κεφάλαιο εκκίνησης. Γενικά δεν χρησιμοποιείται 
για να ξεκινήσει η επιχείρηση σε ευρεία κλίμακα, 
αλλά για να διερευνήσει τις διάφορες δυνατό-
τητες της. Το κεφάλαιο εκκίνησης εξασφαλίζει 
την επιβίωση της εταιρίας για μια περίοδο ανά-
πτυξης, μέχρι να φτάσει σε μια κατάσταση όπου 
θα είναι σε θέση αυτοχρηματοδοτηθεί ή να έχει 
δημιουργήσει αρκετά μεγάλη αξία ώστε να είναι 
αντάξια μελλοντικής χρηματοδότησης. Οι άν-
θρωποι που επενδύουν σε τέτοια εγχειρήματα 
είναι γνωστοί ως Επιχειρηματικοί Άγγελοι. Επίσης, 
το κεφάλαιο εκκίνησης μπορεί να αντληθεί και 
μέσω μαζικής χρηματοδότηση (crowd funding). 
O Επιχειρηματικός Άγγελος είναι συνήθως ένα 
πλούσιο άτομο που παρέχει κεφάλαια για την 
ίδρυση της επιχείρησης με αντάλλαγμα μετα-
τρέψιμο χρέος ή μετοχές ιδιοκτησίας. Πολλές 
φορές οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι οργανώνονται 
σε ομάδες ή δίκτυα ώστε να μοιραστούν την 
έρευνα και να συγκεντρώσουν τα επενδυτικά 
κεφάλαια. Συνοπτικά, το κεφάλαιο Επιχειρηματι-
κών Αγγέλων χρησιμοποιείται ώστε να καλύψει 
το κενό στη χρηματοδότηση νεοσύστατων εται-
ριών και μεταξύ των φίλων, συγγενών και «τρε-
λών» που θα πιστέψουν αρχικά στο εγχείρημα 
σας (το ακρωνύμιο FFF, Friends, Family & Fools 
στο σχήμα).

Ένας σημαντικός όρος στον κύκλο ζωής μίας 
νεοσύστατης εταιρίας είναι η Κοιλάδα του Θα-
νάτου (Valley of Death) που αφορά τη χρονική 
περίοδο ανάμεσα στην παραλαβή του κεφαλαί-
ου κίνησης και στην καθιέρωση μίας σταθερής 
ταμειακής ροής, όπως παρουσιάζεται στο σχή-
μα. Το χρονικό αυτό διάστημα, η νεοσύστατη 
εταιρία είναι απίθανο να λάβει οποιαδήποτε νέα 
χρηματοδότηση και η πιθανότητα αποτυχίας εί-
ναι μεγάλη.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το γεγονός, αντι-
λαμβανόμαστε ότι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι 
αναλαμβάνουν εξαιρετικά υψηλούς κινδύνους, 
καθώς επενδυτικές τους κινήσεις συνήθως υπό-
κεινται σε αποδυνάμωση της θέσης τους για 
μελλοντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Ως εκ τού-
του, απαιτούν πολύ υψηλή απόδοση επένδυσης. 
Δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις επεν-

δύσεις που γίνονται από αυτούς τους χάνονται 
όταν οι εταιρίες αποτυγχάνουν σε αρχική φάση. 
Οι επαγγελματίες επιχειρηματικοί άγγελοι ανα-
ζητούν επενδύσεις που έχουν τη δυνατότητα να 
αποδώσουν περίπου 10 ή περισσότερες φορές 
την αρχική τους επένδυση μέσα σε περίπου πέ-
ντε χρόνια. Αν δεν επιτευχθούν αυτά τα αποτελέ-
σματα, έχουν καθορισμένη στρατηγική εξόδου, 
όπως σχεδιασμός μιας αρχικής δημόσιας προ-
σφοράς ή συγχώνευση/ εξαγορά. Οι τρέχουσες 
πρακτικές δείχνουν ότι οι επιχειρηματικοί άγγε-
λοι μπορεί να θέτουν ακόμη υψηλότερους στό-
χους, αναζητώντας νεοσύστατες επιχειρήσεις 
που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν του-
λάχιστον 20x-30x απόδοση σε περίοδο 5-7 ετών. 
Παρόλο που αυτή η επιλογή χρηματοδότησης 
και οι προσδοκίες του επενδυτή για υψηλότερα 
ποσοστά απόδοσης μπορούν να καταστήσουν 
τη χρηματοδότηση μέσω Επιχειρηματικών Αγ-
γέλων ακριβή πηγή κεφαλαίων, οι φθηνότερες 
πηγές, όπως τα τραπεζικά δάνεια, συνήθως δεν 
είναι διαθέσιμα στις περισσότερες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ καινούριες για 
να πληρούν τις προϋποθέσεις για παραδοσιακό 
δανεισμό.

9.1.2. Επενδυτικό κεφάλαιο 
(VC Capital)
Μόλις μια νεοσύστατη εταιρία κατορθώσει να 
βγει από την «Κοιλάδα του Θανάτου» και να 
ισορροπήσει, υπάρχουν δύο στάδια χρηματο-
δότησης.
1. Χρηματοδότηση σε αρχικά στάδια:
Εκτός από το κεφάλαιο εκκίνησης, ένα ορισμένο 
ποσό κεφαλαίων απαιτείται ώστε η επιχείρηση 
να είναι οργανωμένη και λειτουργική. Αυτό το 
αρχικό κεφάλαιο ονομάζεται επίσης και χρημα-
τοδότηση πρώτης φάσης. Αναγκαίο είναι επίσης 
το αρχικό κεφάλαιο κίνησης ώστε να υποστη-
ριχθεί η πρώτη εμπορική πώληση των αρχικών 
προϊόντων.
2. Χρηματοδότηση επέκτασης/ μεταγενέστε-
ρου σταδίου:
Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο χρηματοδότησης, 
και αφορά την επέκταση της επιχείρησης πέρα 
από το νεκρό σημείο και τα θετικά επίπεδα τα-
μειακών ροών. Υποστηρίζει εμπορικές οφειλές, 
αποθέματα, προμήθειες και δαπάνες. Σε αυτό το 
σημείο όμως, η επιχείρηση μπορεί να μην έχει 
επιτύχει θετική ταμειακή ροή.
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Για τους δύο παραπάνω σκοπούς προτιμάται 
το Επενδυτικό Κεφάλαιο (VC).

Το επενδυτικό κεφάλαιο παρέχεται ως λύση 
σε νεοσύστατες επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια, 
συνήθως μετά τη χρηματοδότηση του εγχειρή-
ματος από τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους. Σε 
αντάλλαγμα για την επένδυση τους, αναμένουν 
μια απόδοση μέσα από την ενδεχόμενη υλοποί-
ηση ενός γεγονότος όπως η δημόσια εγγραφή ή 
η εμπορική πώληση της εταιρίας.

Με άλλα λόγια, μια επενδυτική εταιρία θα 
παρέχει κεφάλαια σε μια αναπτυσσόμενη νεο-
σύστατη επιχείρηση η οποία θα χρησιμοποιήσει 
τα χρήματα για να εκτελέσει τις δραστηριότητές 
της, όπως διαφήμιση, δημιουργία υποδομών, 
ανάπτυξη προϊόντων κ.λπ. Η επενδυτική εταιρία 
είναι γνωστή ως εταιρία παροχής αρχικού κεφα-
λαίου επιχειρήσεων, και το παρεχόμενο κεφά-
λαιο ως αρχικό κεφάλαιο. Η εταιρία παροχής αρ-
χικών κεφαλαίων πραγματοποιεί επενδύσεις με 
αντάλλαγμα ένα μερίδιο στην επιχείρηση που 
επενδύει. Οι εταιρίες που επιλέγει για επένδυση 
σε γενικές γραμμές διαθέτουν ένα υγιές επιχει-
ρηματικό μοντέλο. Είναι πολύ φυσιολογικό για 
τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων να 
εντοπίζουν και να χρηματοδοτούν εταιρίες σε 
κλάδους υψηλής τεχνολογίας, όπως οι εταιρίες 
πληροφορικής.

Οι εταιρίες παροχής αρχικών κεφαλαίων απο-
τελούνται γενικά από ανθρώπους με μεγάλη 
εμπειρία στον κλάδο ή από μικρές ομάδες ατό-
μων με επαγγελματική εκπαίδευση. Μια σημα-
ντική ικανότητα που θα πρέπει να διαθέτει ένας 
επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων να είναι 
η ικανότητα να εντοπίζει καινοτόμες τεχνολογίες 
που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν υψηλές 
αποδόσεις στα αρχικά στάδια. Οι επενδυτές επι-
χειρηματικών κεφαλαίων παίζουν επίσης ρόλο 
στη διαχείριση νέων επιχειρήσεων σε αρχικό 
στάδιο, προσθέτοντας έτσι δεξιότητες καθώς και 
κεφάλαιο ως επένδυση. Η υψηλή απόδοση των 
επενδύσεων τους δικαιολογείται από το γεγονός 
ότι διατρέχουν εξίσου υψηλό κίνδυνο να χάσουν 
τα χρήματα που επένδυσαν σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις. Σε αντάλλαγμα, οι επενδυτές επι-
χειρηματικών κεφαλαίων αποκτούν σημαντικό 
έλεγχο στις αποφάσεις της εταιρίας, καθώς και 
ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτησίας.

Οι περισσότερες επενδύσεις επιχειρηματικών 
κεφαλαίων γίνονται σε μορφή συγκέντρωσης, 

όπου πολλοί επενδυτές συνδυάζουν τις επεν-
δύσεις τους σε ένα ενιαίο μεγάλο κεφάλαιο, το 
οποίο επενδύει σε πολλές διαφορετικές νεοσύ-
στατες εταιρίες. Επενδύοντας συγκεντρωτικά, οι 
επενδυτές διασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος μοιρά-
ζεται σε διάφορες επενδύσεις, σε αντίθεση με 
το εάν επένδυαν όλα τα χρήματά τους σε μία και 
μόνο επιχείρηση. Ένα κεφάλαιο επιχειρηματι-
κής επένδυσης αναφέρεται στη συγκεντρωτική 
επένδυση που χρηματοδοτεί κυρίως επιχειρή-
σεις που είναι πολύ επικίνδυνες για τις πρότυπες 
κεφαλαιαγορές ή τα τραπεζικά δάνεια. Οι νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις που θέλουν να αντλήσουν 
αρχικά κεφάλαια απαιτούν ένα σπάνιο συνδυα-
σμό ιδιοτήτων, όπως πρωτοποριακή τεχνολογία, 
δυνατότητες για ταχεία ανάπτυξη και ένα καλά 
ανεπτυγμένο επιχειρηματικό μοντέλο.
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από 
έναν επιχειρηματία πριν από τη λήψη αρχικού 
κεφαλαίου:
}	Μετοχικό κεφάλαιο – Ο επενδυτής κατέχει 

ένα συγκεκριμένο ποσό των μετοχών της 
εταιρίας από τη στιγμή που παρέχει το αρχικό 
της κεφάλαιο.

}	Ύπαρξη υψηλού κινδύνου – Ο επενδυτής επι-
χειρηματικών κεφαλαίων είναι πρόθυμος να 
αναλάβει τον κίνδυνο επενδύοντας στην εται-
ρία, χωρίς εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις. Έτσι, εάν 
μια εταιρία χάσει, χάνει και αυτός.

}	Περιορισμοί από εταίρους – Οι επενδυτές 
επιχειρηματικών κεφαλαίων θα αναμένουν 
να έχουν λόγο στη λειτουργία της εταιρίας.

}	Κατάσταση πιθανού διπλού κέρδους – Όταν 
ένας επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων 
επενδύει σε μια αναπτυσσόμενη νεοσύστατη 
εταιρία, αυτό μπορεί να βοηθήσει την εταιρία 
να αναπτυχθεί γρηγορότερα και να επιτύχει 
καλύτερες αποδόσεις. Με το σωστό επενδυτή, 
η εταιρία μπορεί να περιμένει βοήθεια σχετι-
κά με τη στρατηγική, την απόκτηση πελατών, 
την πρόσληψη ομάδας κ.λπ. O επενδυτής 
επωφελείται και αυτός λόγω των καλύτερων 
αποδόσεων που παίρνει. Αυτό μπορεί συνε-
πώς να οδηγήσει σε μια κατάσταση διπλού 
κέρδους και για τους δύο.

Καθώς οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαί-
ων κατέχουν ένα ορισμένο μερίδιο στην εταιρία, 
προκειμένου να επιστρέψουν χρήματα στους 
επενδυτές, θα πρέπει να βγουν από την επένδυ-
ση πωλώντας τις μετοχές τους σε κάποιον άλλο, 
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συνήθως σε πολύ υψηλότερη τιμή από ότι είχαν 
επενδύσει.

Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους 
ένας επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων 
μπορεί να βγει από μια επένδυση (exit strategy). 
Το πρώτο σενάριο είναι να πωληθεί ολόκληρη 
η επιχείρηση. Το δεύτερο σενάριο είναι όταν η 
εταιρία εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω δη-
μόσιας εγγραφής και ο επενδυτής πωλήσει τις 
μετοχές του μέσω χρηματιστηρίου. 

Το μέσο χρονικό πλαίσιο για μια επένδυση 
επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι 5 – 7 έτη, μέ-
χρι η επιχείρηση να αρχίσει να σταθεροποιείται 
και να μεγαλώνει.

9.1.3. Δημόσια εγγραφή
Μια δημόσια εγγραφή, που συχνά ονομάζεται 

και προσφορά, είναι όταν η εταιρία εκδίδει κοι-
νές μετοχές για το κοινό για πρώτη φορά. Αυτό 
γίνεται συχνά με μια νέα εταιρία που έχει αρχίσει 
να παράγει κέρδη από τα κεφάλαια που έλαβε 
από τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαί-
ων, και τώρα θέλει να επεκταθεί περισσότερο.

Όταν μια νεοσύστατη εταιρία διαθέτει δη-
μόσια τις μετοχές της, συνήθως φροντίζει να 
εκδώσει ταυτόχρονα επιπλέον νέες μετοχές. Τα 
χρήματα που καταβάλλονται από τους επενδυ-
τές για αυτές τις νέες μετοχές πηγαίνουν στην 
εταιρία, σε αντίθεση με τη μεταγενέστερη αγο-
ραπωλησία μετοχών στο χρηματιστήριο, όπου 
τα χρήματα ανταλλάσσονται μεταξύ επενδυτών. 
Έτσι, μια δημόσια εγγραφή επιτρέπει σε μια νε-
οσύστατη εταιρία να αξιοποιήσει μια μεγάλη 
συγκέντρωση επενδυτών και να λάβει μεγάλους 
όγκους κεφαλαίων για την επέκταση και τη μελ-
λοντική της ανάπτυξη.

Η εταιρία δεν χρειάζεται να αποπληρώσει το 
κεφάλαιο αλλά οι νέοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα στα 
μελλοντικά κέρδη που θα διανεμηθούν από την 
εταιρία, καθώς και το δικαίωμα σε μια χρηματική 
διανομή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορεί να δουν τα 
μερίδια τους να αποδυναμώνονται αναφορικά 
με το μετοχικό κεφάλαιο όταν εκδοθούν αυτές 
οι νέες μετοχές, αλλά ελπίζουν ότι η κεφαλαιακή 
επένδυση θα βελτιώσει τη συμμετοχή τους και 
θα την κάνει πιο πολύτιμη σε απόλυτους όρους.

Επιπλέον, όταν μια εταιρία εισαχθεί στο χρη-
ματιστήριο, μπορεί να εκδώσει και άλλες μετο-
χές στους επενδυτές της, λαμβάνοντας και πάλι 

επιπλέον κεφάλαια για επέκταση, χωρίς να δημι-
ουργήσει χρέος. Αυτή η ικανότητα μιας εταιρί-
ας να αντλεί μεγάλα ποσά κεφαλαίων από τους 
επενδυτές στη γενική αγορά, και όχι από ιδιώτες 
επενδυτές, αποτελεί βασικό στόχο για πολλές 
εταιρίες που επιθυμούν να εισαχθούν.

Οι δημόσιες εγγραφές περιλαμβάνουν επί-
σης και κάποιες επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες 
είναι γνωστές ως ανάδοχοι. Η εταιρία που προ-
σφέρει τις μετοχές της (εκδότης), υπογράφει 
ένα συμβόλαιο με έναν κύριο ανάδοχο για την 
πώληση των μετοχών της στους επενδυτές. Ο 
ανάδοχος προσεγγίζει τότε το επενδυτικό κοινό 
με προσφορές ώστε να πουλήσει τις μετοχές. 
Μια δημόσια εγγραφή μπορεί μερικές φορές να 
είναι μια επικίνδυνη επένδυση όταν αφορά νεο-
σύστατη εταιρία. Για μεμονωμένους επενδυτές, 
είναι δύσκολο να προβλέψουν τι θα κάνουν οι 
μετοχές την πρώτη ημέρα της διαπραγμάτευσης 
τους καθώς και τις επόμενες ημέρες, δεδομένου 
ότι συχνά υπάρχουν ελάχιστα ιστορικά στοιχεία 
σχετικά με τις νεοσύστατες εταιρίες που μπορεί 
κανείς να αναλύσει ώστε να καταλήξει σε μια 
απόφαση. Οι δημόσιες εγγραφές ωστόσο έχουν 
και πολλά οφέλη:
}	Υποστηρίζουν και ενισχύουν την κεφαλαιακή 

βάση της νεοσύστατης εταιρίας. Με περισ-
σότερους ανθρώπους πρόθυμους να επεν-
δύσουν στην επιχείρηση, είναι βέβαιο ότι θα 
αυξηθεί με ταχύτερους ρυθμούς και θα προ-
σελκύσει ακόμη περισσότερους επενδυτές.

}	Επιτρέπουν στην νεοσύστατη εταιρία φθηνό-
τερη πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς να χρει-
άζεται να τα αποπληρώσει άμεσα. Ωστόσο, 
η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει μπόνους 
στους μετόχους ανάλογα με τα κέρδη που θα 
πραγματοποιήσει.

}	Δίνουν ώθηση στο κύρος της εταιρίας. Μόλις 
εισαχθεί, η αξία της νεοσύστατης εταιρίας 
στην αγορά πολλαπλασιάζεται και η επιχεί-
ρηση τείνει να κερδίζει από αυτό το είδος μα-
ζικής έκθεσης.

} Επιτρέπουν στη νεοσύστατη εταιρία να προ-
σελκύσει καλύτερα στελέχη και υπαλλήλους, 
καθώς η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα απαιτήσει 
ανθρώπινους πόρους με περισσότερα προ-
σόντα και εμπειρία.

} Δημιουργούν πολλαπλές χρηματοδοτικές δυ-
νατότητες, όπως μετοχές, φθηνότερα τραπε-
ζικά δάνεια κ.λπ.
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9.1.4. Μετατρέψιμες ομολογίες 
(Convertible Note);

Μια μετατρέψιμη ομολογία (ή μετατρέψιμο 
ομολογιακό δάνειο) είναι βραχυπρόθεσμο χρέ-
ος/ δάνειο που μετατρέπεται σε μετοχές. Στο 
πλαίσιο της χρηματοδότησης εκκίνησης, το 
χρέος συνήθως μετατρέπεται αυτόματα σε προ-
νομιούχες μετοχές κατά το κλείσιμο του πρώ-
του γύρου χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, οι 
επενδυτές δανείζουν χρήματα σε μια νεοσύστα-
τη εταιρία στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύ-
σεων και μετά αντί να πάρουν πίσω τα χρήματά 
τους με τόκο, λαμβάνουν προνομιούχες μετοχές 
στο πλαίσιο της αρχικής χρηματοδότησης της 
νεοσύστατης εταιρίας, με βάση τους όρους της 
ομολογίας (συνήθως εκπτώσεις).

1. Γιατί δεν μπορεί μια νεοσύστατη εταιρία να εκ-
δώσει κοινές μετοχές σε επενδυτές;

Μπορεί. Στην πραγματικότητα, πολλές εταιρίες 
χρηματοδότησης νέων τεχνολογιών, όπως 
η Combinator Υ και η TechStars εκδίδουν 
κοινές μετοχές για την αρχική τους επένδυ-
ση (συνήθως περίπου 20.000 δολάρια ΗΠΑ). 
Φίλοι και συγγενείς λαμβάνουν επίσης συχνά 
κοινές μετοχές. Οι πιο επαγγελματίες επενδυ-
τές ωστόσο δεν δέχονται κοινές μετοχές για 
τις επενδύσεις τους και πιέζουν σκληρά ώστε 
να λάβουν προνομιούχες μετοχές με ειδικά 
δικαιώματα (όπως εξετάζεται παρακάτω).

Επιπλέον, η έκδοση κοινών μετοχών δημιουργεί 
τρία πιθανά προβλήματα. Αρχικά, οι ιδρυτές 
κινδυνεύουν από σημαντική αποδυνάμω-
ση, επειδή είναι συχνά δύσκολο για αυτούς 
και τους επενδυτές να συμφωνήσουν σε μια 
αποτίμηση της εταιρίας και ως εκ τούτου, να 
συμφωνήσουν επί του ποσοστού συμμετο-
χής που θα λάβει ο επενδυτής. Για παράδειγ-
μα, εάν μια νεοσύστατη εταιρία αποτελείται 
απλώς από δύο εταίρους και μια ιδέα, πόσες 
μετοχές θα πρέπει να λάβει ένας επενδυτής 
για μια επένδυση 100.000 δολαρίων ΗΠΑ; 
10%; 25%; 50%;

Δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνα φο-
ρολογικά ζητήματα στο χρονοδιάγραμμα της 
επένδυσης. Για παράδειγμα, εάν δύο συν-
ιδρυτές λάβουν κοινές μετοχές με ονομαστι-
κή τιμή αγοράς κατά τη σύσταση της εταιρίας, 
και οι επενδυτές καταβάλλουν πολύ περισσό-
τερα για τις κοινές μετοχές που θα λάβουν την 

ίδια στιγμή ή λίγο αργότερα, η εφορία μπορεί 
να καταλογίσει πολύ υψηλότερη τιμή σε με-
τοχές που εκδίδονται προς τους ιδρυτές και 
να θεωρήσει το υπερβάλλον ποσό πάνω από 
την τιμή αγοράς ως μορφή αποζημίωσης - και 
συνεπώς φορολογητέο στους ιδρυτές ως κα-
νονικό εισόδημα. 

Τρίτον, η έκδοση κοινών μετοχών μπορεί να 
προκαλέσει πιθανά προβλήματα σε σχέση 
με τις χορηγήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης 
αγοράς μετοχών, επειδή η υποκείμενη αξία 
των κοινών μετοχών (δηλαδή η τιμή «strike» 
ή «εξάσκησης») θα έχει προσδιοριστεί. Ο στό-
χος φυσικά αναφορικά με τη χορήγηση δικαι-
ωμάτων προαίρεσης είναι να τιμολογήσει τα 
δικαιώματα όσο το δυνατόν χαμηλότερα, έτσι 
ώστε οι παραλήπτες τους να αποκτήσουν κί-
νητρα και να είναι σε θέση να συμμετέχουν 
επαρκώς στην αύξηση της αξίας της εταιρίας 
στη δημιουργία της οποίας συμβάλλουν. Μια 
υψηλή τιμή εξάσκησης υπονομεύει αυτό το 
στόχο.

2. Πώς η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών αντιμε-
τωπίζει αυτά τα προβλήματα;

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της έκδοσης 
μετατρέψιμων ομολογιών είναι ότι το ζήτημα 
της έκδοσης αναβάλλεται μέχρι τον πρώτο 
γύρο χρηματοδότησης – όπου υπάρχουν 
πολύ περισσότερα δεδομένα και συνεπώς εί-
ναι πολύ ευκολότερο να εκτιμηθεί η εταιρία 
(δηλαδή, η τιμή του γύρου). Ως εκ τούτου, η 
έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών μας απαλ-
λάσσει από τα παραπάνω τρία προβλήματα. 
Και πάλι, μια μετατρέψιμη ομολογία αποτελεί 
δάνειο (χρέος, όχι ίδια κεφάλαια). Η αποτί-
μηση της νεοσύστατης εταιρίας είναι ως εκ 
τούτου περιττή. Και, όταν δεν υπάρχει αποτί-
μηση, δεν υπάρχουν προβλήματα αποδυνά-
μωσης, φόρων και αποτίμησης δικαιωμάτων 
προαίρεσης.
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9.2. Συμβατικές πηγές χρηματοδότησης
Οι τρόποι χρηματοδότησης είναι οι εξής:

9.2.1. Τραπεζικό δάνειο
Οι τράπεζες προσφέρουν τρεις μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις,
}	Δάνεια κεφαλαίου κίνησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και 

είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας. Χρησιμοποιούνται κυρίως για αγορές εμπορευμάτων, 
για πληρωμές τρεχόντων εξόδων κλπ.

}	Δάνεια επαγγελματικής στέγης, μοιάζουν με τα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση κατοικίας.
}	Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού σε οποιαδήποτε μορφή, όπως έπιπλα, μηχανήματα, αυτοκί-

νητα κλπ.

9.2.2. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)
Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε μια επι-
χείρηση να δημιουργήσει, να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει 
τον παραγωγικό εξοπλισμό της χωρίς να διαθέσει δικά της κεφάλαια. Τα απαιτούμενα ποσά 
καταβάλλονται από την εταιρία leasing η οποία αγοράζει τον εξοπλισμό και στη συνέχεια τον 
εκμισθώνει. Με τη λήξη της σύμβασης ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τον 
εξοπλισμό ή να επιστρέψει τον εξοπλισμό στο χρηματοδοτικό ίδρυμα ή ακόμη και να συνεχί-
σει τη μίσθωση.

9.2.3. Πρακτόρευση απαιτήσεων (Factoring)
Η λειτουργία τoυ Factoring στην Ελλάδα διέπεται από τον Ν. 1905/1990, βάσει του οποίου η 
δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων μπορεί να ασκηθεί μόνο από:
1. Τράπεζες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και
2. Ανώνυμες Εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
Το Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων) αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν 
υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική κατά κανόνα αγοραστι-
κή συμπεριφορά. Πρόκειται για σύναψη σύμβασης μεταξύ του πράκτορα (εταιρία ή τραπε-
ζική μονάδα Factoring) και του προμηθευτή, βάσει της οποίας ο προμηθευτής (εκχωρητής) 
εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του έναντι των πελατών (οφειλετών) του. Ο πράκτορας 
μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη των επιχειρηματικών 
απαιτήσεων, τη χορήγηση προκαταβολών (χρηματοδότηση) επί της αξίας τους, καθώς και την 
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.
Οι υπηρεσίες Factoring διακρίνονται σε:
1. Εγχώριο και διεθνές Factoring, ανάλογα με την εντοπιότητα των απαιτήσεων. Το εγχώριο 

Factoring αφορά την εκχώρηση απαιτήσεων από την εγχώρια αγορά και το διεθνές αφορά 
την εκχώρηση απαιτήσεων που εξάγονται ή εισάγονται από την αλλοδαπή.

2. «Factoring» ή «Προεξόφληση Τιμολογίων» ανάλογα με την ύπαρξη αναγγελίας ή όχι.
3. «Factoring με αναγωγή», εάν ο πιστωτικός κίνδυνος των οφειλετών παραμένει στον προμη-

θευτή (εκχωρητή) ή «Factoring χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής», εάν ο Πράκτορας αναλαμβάνει 
τον πιστωτικό κίνδυνο των οφειλετών (αγοραστών).

9.2.4. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)
Πρόκειται για μια εταιρία η οποία παρέχει σε νεοϊδρυόμενες και με προοπτικές γρήγορης ανά-
πτυξης εταιρίες χρηματοδότηση, χώρους και εξοπλισμό, υπηρεσίες γραμματειακής υποστή-
ριξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αλλά και ένα δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές, 
ως αντάλλαγμα παίρνει ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ή και πληρωμές από την νεο-
ϊδρυόμενη εταιρία.
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9.2.5. Επενδυτικός Νόμος 3908/2011
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011. Στην νέα του μορφή, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα: επι-
χορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνί-
σταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 
κερδών προ φόρων. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το 
μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η 
Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους το-
μείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται 
στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνε-

ται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που 
μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νό-
μου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. 
Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές 
απαλλαγές.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται 
επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρο-
νισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμο-
ποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών και-
νοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται 
επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική 
απαλλαγή.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται 
επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστη-
ριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές 
ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με 
περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρ-
μογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων 
και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλ-
λον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη 
περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια
α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατη-

γορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που 
υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουρ-
γία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο 
εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν 
με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα 
που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος 
της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την 
διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτι-
κά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκα-
τομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμε-
να με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέ-
δια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκλη-
ρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρημα-
τικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες 
έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από 
τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κό-
στους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν 
τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και 
επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, 
καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης 
των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια 
που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας 
και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρή-
σεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκο-
πούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα 
οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν 
υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και 
κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν 
στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό 
και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων 
και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγω-
γικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών 

σχεδίων είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, 
κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο.

Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια 
υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
ενώ η πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια 
Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
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9.2.6. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για 

τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο. Το ΕΣΠΑ 2007-
2013 είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των 
οποίων βρίσκεται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικό-
τητας, η έμφαση στην εκπαίδευση και στους νέους, η ποιότητα, η τεχνολογία, η καινοτομία και 
ο σεβασμός στο περιβάλλον. Στο επίκεντρο της Αναπτυξιακής προσπάθειας βρίσκεται:

1.  Η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της Κοινωνίας της Γνώσης.
2.  Η επένδυση σε βιώσιμες υποδομές. Αφορά στην ολοκλήρωση και στις λειτουργικές δια-

συνδέσεις έργων, στον περαιτέρω ενεργειακό εκσυγχρονισμό, εφοδιασμό και εμπλουτισμό 
της χώρας, με νέες πηγές ενέργειας.

3.  Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος κομβικής σημασίας για την στρατηγική της 
χώρας, για την δημιουργία περισσότερων, αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας, μέσω της 
ανάπτυξης ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα και 
προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη. Προαγωγή της δια βίου μάθησης, βελτίωση της ποιότητας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

4.  Η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης με την μείωση της γραφειοκρατίας και τον ουσια-
στικό εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Τα 8 Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι:
1. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη
2. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
3. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
4. Ψηφιακή Σύγκλιση
5. Διοικητική Μεταρρύθμιση
6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
7. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
8. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Πηγές & Ιστοσελίδες: 
1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
 Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: http://www.ependyseis.gr/
2. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013: 
 http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
3. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων:
 Technopolis http://www.technopolis.gr/mainpage
 Θερμοκοιτίδα THERMI: http://www.thermi-group.com/
 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης: http://www.thestep.gr/
4. Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών: 
 Hellenic Venture Capital: http://www.hvca.gr/
 Αttica Ventures: http://www.attica-ventures.gr/
 Εθνική Factors: http://www.nbgfactors.gr/GeneralElements3.aspx
5. http://www.getbusy.gr/
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10. Σύγχρονες Επιχειρηματικές Κατευθύνσεις

«Πράσινη» αρχιτεκτονική
Η λογική της πράσινης δόμησης και αρχιτεκτονικής αναπτύσσεται ταχέως σε πολ-
λά παράλληλα επίπεδα εφαρμογών. Συνδεδεμένες με το θέμα έννοιες και παρά-
μετροι ανάπτυξης-υλοποίησης είναι: ενέργεια, ανακύκλωση, αυτονομία, ολιστική 
ζωή, οικολογική δόμηση, αυτόνομες κοινότητες, τουρισμός, εκπαίδευση κ.λπ.

Βελτίωση διαβίωσης, διακοπές και υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους
Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός πολιτών 3ης ηλικίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον λόγω των πολυπληθών αναγκών του. Συνδεδεμένες με το θέμα έννοιες 
και παράμετροι ανάπτυξης- υλοποίησης είναι: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
στέγαση, μεταφορές, τουρισμός, διαχείριση της ποιότητας ζωής, χρηματοοικονο-
μικές συμβουλές κ.λπ.

Συνεργατική κατανάλωση
Η προσαρμογή του μοντέλου της συνεργατικής κατανάλωσης (collaborative 
consumption) σε διάφορες μορφές του. Συνδεδεμένες με το θέμα έννοιες και 
παράμετροι ανάπτυξης –υλοποίησης είναι: Crowdfunding, crowdsourcing, 
bikesharing, carsharing κ.λπ.

Αστικές καλλιέργειες
Ανάπτυξη αστικών καλλιεργειών (urban farming) σε αστικούς χώρους όπως σε 
πλεονάζοντες χώρους, ταράτσες ή μπαλκόνια, παλιές αποθήκες κλπ. Συνδεδε-
μένες με το θέμα έννοιες και παράμετροι ανάπτυξης- υλοποίησης είναι: vertical 
farming, hydroponics κ.λπ.

CleanTech
Οι ανανεώσιμες – «καθαρές» μορφές ενέργειας έχουν έρθει εδώ και καιρό στο 
προσκήνιο δημιουργώντας παράλληλη ανάπτυξη σε τομείς που υποστηρίζουν 
τον κλάδο αυτό όπως: εξοικονόμηση πόρων, logistics, παρακολούθηση και δια-
χείριση δεδομένων, μηχανική, ανακύκλωση, αστικές και όχι μόνο μεταφορές, δια-
χείριση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, εκπαίδευση κ.λπ.

Ορισμένοι τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας που ενδείκνυνται 

για τη δημιουργία 

μιας start-up, μπορούν 

να αποτελούν: 
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Mobile life 
Η σύγχρονη ζωή έχει γίνει συνώνυμη με την υιοθέτηση τεχνολογιών 
που μεταφέρουν το γραφείο, το σπίτι μας, μεγιστοποιώντας της εν 
κινήσει – εξ’ αποστάσεως δυνατότητες σε διάφορες εκφάνσεις της 
προσωπικής μας ζωής. Συνδεδεμένες έννοιες και παράμετροι είναι: 
mobile connections, έξυπνες συσκευές, διαχείριση σχέσεων και κα-
ταστάσεων, εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση κ.λπ.

Full Frontal Communication
Οι περισσότερες εταιρίες προσπαθούν πλέον να ενταχθούν στο οι-
κοσύστημα της άμεσης επικοινωνίας των social media και των blogs 
εκτιθέμενες ταυτόχρονα στο ρίσκο να λάβουν άμεσες απαντήσεις 
από όσους ίσως δεν συμφωνούν με αυτό που πρεσβεύεται για τις 
εταιρίες ή τους οργανισμούς. Συνδεδεμένες έννοιες και παράμετροι 
είναι: blogging, on line reputation management, on-line branders, 
sentiment analysis/ opinion mining, πολιτικές εταιρικής ευθύνης 
(CSR) κ.λπ.

Newism (Νεοισμός όχι νεωτερισμός)
Περισσότερο από ποτέ οι καταναλωτές ποθούν το καινούριο και 
αυτό έχει φέρει μια επανάσταση στην εισαγωγή και διαχείριση της 
καινοτομίας. Η τάση είναι ιδιαίτερα αυξητική (το 2010 κατατέθηκαν 2 
εκατομμύρια αιτήσεις για πατέντες σε σύγκριση με 1,4 εκατομμύρια 
αιτήσεις το 2000): Συνδεδεμένες έννοιες και παράμετροι είναι: social 
media, experience sharing, διαχείριση καινοτόμων προϊόντων, παρα-
κολούθηση τάσεων, trysoumers κ.λπ.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές
Αν και πλέον δεν ακούγεται ως καινοτομία η κατηγορία αυτή εμφανίζει 
σημαντική ανάπτυξη με ποικίλες πλέον προσαρμογές των επιχειρη-
σιακών μοντέλων. Συνδεδεμένες έννοιες και παράμετροι είναι: πολ-
λαπλές συναλλαγές, ασφάλεια δεδομένων, διασφάλιση απορρήτου, 
διαχείριση δεδομένων, αποκλειστικές εμπειρίες, peer-2-peer selling, 
αντιπραγματισμός (bartering), συστάσεις, re- commerce κ.λπ. 

Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Η Κοινωνική επιχείρηση είναι η επιχείρηση, η οποία έχει και ένα συ-
γκεκριμένο κοινωνικό σκοπό αλλά και οικονομική δραστηριότητα. Η 
βιωσιμότητα της δηλαδή δεν βασίζεται σε δωρεές ή χορηγίες όπως 
γίνεται με φιλανθρωπικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά στην 
οικονομική της δραστηριότητα. 
Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες 
που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς, κυρίως συ-
νεταιρισμούς, εταιρίες/ κοινωνίες αυτοβοήθειας, σωματεία, ενώσεις 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
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11. Βιωματικά Εργαλεία 
Επιχειρηματικού Σχεδιασμού

11.1. Χάρτης κατανόησης των πελατών
Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να σκιαγραφήσετε 

τους πελάτες σας είναι με τη χρήση του Χάρτη Κατανόησης 
Πελατών, ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε 

από την εταιρία XPLANE.
Η χρήση του σας επιτρέπει να σκεφτείτε πέρα 

από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των τμημάτων της 
αγοράς σας και να αντιληφθείτε καλύτερα το περιβάλλον, τη 
συμπεριφορά, τις ανησυχίες και φιλοδοξίες των πελατών σας. 

Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο 
σχεδιασμό της προσφερόμενης αξίας/ χρησιμότητας προς τα 

τμήματα της αγορά που στοχεύετε. 
Μην ξεχνάτε ότι η αποτελεσματική διάγνωση 

και ικανοποίηση μιας πραγματικής ανάγκης/ προβλήματος 
που αντιμετωπίζουν οι δυνητικοί σας πελάτες αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα επιτυχία 
του εγχειρήματός σας.

Χρήση Χάρτη Κατανόησης Πελατών 
Βρείτε με τους συνεργάτες σας, όλα τα πιθανά τμήματα της αγοράς που 
μπορείτε να ικανοποιήσετε με το υφιστάμενο επιχειρηματικό σας σχέ-
διο. Επιλέξτε, τρεις αντιπροσωπευτικούς πελάτες, και επιλέξτε έναν από 
αυτούς για την πρώτη σας άσκηση. Δώστε ένα όνομα στον πελάτη σας 
και προσδιορίστε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (πχ εισόδημα). Στη 
συνέχεια σχεδιάστε τον ακόλουθο Χάρτη σε ένα χαρτί μεγέθους Α3 ή σε 
ένα λευκό πίνακα, πάρτε αυτοκόλλητα χαρτάκια και μαζί με την υπόλοι-
πη ομάδα προσπαθήστε να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις ώστε 
να χτίσετε το προφίλ του πελάτη σας.
Όταν συμπληρώσετε τον Χάρτη θα είστε σε θέση να διακρίνετε τους 
«πόνους»/ προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης σας καθώς και τα 
οφέλη που θα λάβει από την ικανοποίηση της ανάγκης του.
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1. Τι βλέπει;
Περιγράψτε τι βλέπει ο πελάτης σας 
στο περιβάλλον του.
}	Πώς μοιάζει αυτό που βλέπει;
}	Τι τον περιβάλλει;
}  Ποιοί είναι οι φίλοι του;
}  Σε τι είδους προσφορές εκτίθεται καθη-

μερινά (σε αντιδιαστολή με όλες τις προ-
σφορές της αγοράς);

}	Τι προβλήματα αντιμετωπίζει;

2. Τι ακούει;
Περιγράψτε πώς το περιβάλλον επηρεάζει 
τον πελάτη σας.
}	Τι λένε οι φίλοι του;
}	Τι λέει η σύντροφός του;
}	Ποιοί πραγματικά τον επηρεάζουν και 

πώς;
}	Ποια κανάλια επικοινωνίας τον επηρεά-

ζουν περισσότερο;

3. Τι πραγματικά αισθάνεται 
και νιώθει;
Προσπαθήστε να σκεφτείτε τι συμβαίνει 
στο μυαλό του πελάτη σας.
}	Τι είναι πραγματικά σημαντικό γι αυτόν 

(το οποίο δεν επικαλείται δημόσια);
}	Σκεφτείτε τα συναισθήματα του. Τι τον 

συγκινεί;
}	Προσπαθήστε να περιγράψετε τα όνειρα 

και τις φιλοδοξίες του.

4. Τι λέει και τι κάνει;
Φανταστείτε τι μπορεί να λέει ο πελάτης 
σας, ή πως μπορεί να συμπεριφέρεται δη-
μόσια.
}	Ποια είναι η συμπεριφορά του;
}	Τι μπορεί να λέει σε άλλους;
}	Προσέξτε ιδιαίτερα για τυχόν αντιθέσεις 

μεταξύ του λόγου και των πράξεων του 
πελάτη σας.

5. Γιατί «πονάει» ο πελάτης σας;
}	Ποια είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση 

του;
}	Ποια εμπόδια βρίσκονται ανάμεσα του 

και στις επιθυμίες του;
}	Ποιό ρίσκο φοβάται να πάρει;

6. Τι κερδίζει ο πελάτης σας;
}	Τι πραγματικά θέλει ή πρέπει να επιτύ-

χει;
}	Πως μετράει την επιτυχία;
}	Σκεφτείτε κάποιες στρατηγικές, τις οποί-

ες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επι-
τύχει τους στόχους του.
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11.2. Καμβάς επιχειρηματικού σχεδίου 

Ο Alexander Osterwalder και Yves Pigneur στο βιβλίο τους με τίτλο Business Model Generation: A 
Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers (2010) ανέπτυξαν τον Καμβά Επιχειρημα-
τικού Σχεδίου (Business Model Canvas), ο οποίος αποτελεί μια δυσδιάστατη απεικόνιση των εννέα συ-
στατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ο καμβάς, αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο 
διαχείρισης της στρατηγικής μιας επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων ή την καταγραφή υφιστάμενων 
επιχειρηματικών μοντέλων. Βοηθά στην κατανόηση, επικοινωνία, δημιουργικότητα και ανάλυση. Υφι-
στάμενες εταιρίες από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας έχουν τροποποιήσει το 
επιχειρηματικό τους μοντέλο, με την βοήθεια του καμβά, για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των πελατών και των ανταγωνιστών τους.
Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί, παραδίδει 
και συλλαμβάνει αξία. Μέσω του καμβά, ο επιχειρηματίας καλείται να απεικονίσει σχηματικά το επι-
χειρηματικό του σχέδιο σε 9 θεματικές ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με το παρεχόμενο προϊόν, τα 
τμήματα της αγοράς, τις πελατειακές σχέσεις, τα κανάλια διανομής, τους κυριότερους πόρους/ διαδι-
κασίες, τις εξωτερικές συνεργασίες καθώς και τα έσοδα και κόστη του εγχειρήματος. 

Προετοιμασία για την χρήση του Καμβά
Σχεδιάστε τον καμβά σε έναν άσπρο πίνακα και προμηθευτείτε πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια. 
Συγκεντρώστε την ομάδα σας και κάντε brainstorming για να συμπληρώσετε με ιδέες τα εννέα μέρη 
του καμβά. Στα πολύχρωμα χαρτάκια μπορείτε να απεικονίσετε την γνώμη μας χρησιμοποιώντας ζω-
γραφιές ή το πολύ δύο/ τρεις λέξεις. Η απεικόνιση εννοιών με την χρήση των παραπάνω μεθόδων 
αποσκοπεί στην καλύτερη επικοινωνία της ομάδας και στην αποφυγή παρερμηνειών από τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας. Παράλληλα, προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ίδιου χρώματος αυτοκόλλητα χαρτά-
κια για να αποτυπώσετε τα συστατικά μέρη διαδικασιών της επιχειρηματικής σας λειτουργίας καθώς 
και διαφορετικών ροών εσόδων που τυχόν προκύπτουν από την δραστηριότητα σας.
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1. Τμήματα της αγοράς
Μια επιχείρηση ικανοποιεί ένα ή περισσότερα 
τμήματα της αγοράς. 
} Για ποιους δημιουργείτε αξία;
} Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι πελάτες σας;
} Από πού προέρχονται τα έσοδά σας;
Υπάρχουν διάφορα είδη τμημάτων της αγοράς, 

για παράδειγμα:
} Μαζική αγορά 
} Μικρή (εξειδικευμένη) αγορά
} Κατακερματισμένη αγορά 
} Διαφοροποιημένη 
} Πολύπλευρες πλατφόρμες – αγορές 

2. Αξία/ χρησιμότητα 
Η δέσμη των προϊόντων και υπηρεσιών που παρά-
γουν αξία για ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.
} Τι αξία παρέχετε στους πελάτες σας;
} Ποια προβλήματα τους βοηθάτε να αντιμετω-

πίσουν;
} Ποιο είναι το σύνολο το προϊόντων και υπηρεσι-

ών που παρέχετε στους πελάτες σας;
} Ποιες ανάγκες των πελατών σας ικανοποιείτε;

3. Κανάλια διανομής
Το προϊόν ή η υπηρεσία σας παραδίδεται στους 
πελάτες σας μέσω καναλιών επικοινωνίας, διανο-
μής και πωλήσεων.
}  Μέσω ποιών καναλιών θέλουν, τα τμήματα της 

αγοράς σας, να τα προσεγγίσετε;
}  Πώς τα προσεγγίζετε τώρα;
}  Πως ενοποιείτε τα κανάλια διανομής με την 

καθημερινότητα των πελατών σας;

}  Ποια κανάλια είναι αποτελεσματικότερα συ-
ναρτήσει του κόστους τους;

Οι φάσεις ανάπτυξης των καναλιών διανομής:
i.  Επίγνωση
 Πως μπορείτε να αυξήσετε την επίγνωση των 

δυνητικών σας πελατών αναφορικά με το εύ-
ρος των προϊόντων και υπηρεσιών σας;

ii.  Αξιολόγηση
 Πως βοηθάτε τους πελάτες σας να αξιολογή-

σουν της αξία/ χρησιμότητα που τους παρέ-
χουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας;

iii. Απόκτηση
 Με ποιον τρόπο αποκτούν οι πελάτες σας τα 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες;
iv. Αποστολή
 Πως παραδίδετε την αξία που παρέχετε στους 

πελάτες σας;
v. Μετά την πώληση
 Πως παρέχετε υποστήριξη στους πελάτες σας 

μετά την ολοκλήρωση της πώλησης;

4. Σχέσεις με τους πελάτες
}	Τι σχέσεις δημιουργείτε με κάθε τμήμα της 

αγοράς σας (προσωπική, αυτοματοποιημένη);
}  Ποιες από αυτές έχουν παγιωθεί;
}  Πως ενοποιούνται με το υπόλοιπο επιχειρημα-

τικό σχέδιο;
}  Πόσο κοστίζουν;

5. Ροές εσόδων
Προέρχονται από την επιτυχή παροχή του προϊό-
ντος/ υπηρεσίας, στους πελάτες.
}	Ποια τιμή είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 

πελάτες μας;
}  Τι πληρώνουν τώρα;
}  Πώς πληρώνουν τώρα;
}  Πως θα προτιμούσαν να πλήρωναν;
}  Ποια είναι η συμβολή κάθε ροής εσόδων στα 

συνολικά έσοδα της επιχείρησης; 
}  Τα έσοδα σας προέρχονται μέσω περιοδικών 

συναλλαγών ή είναι επαναλαμβανόμενα;
Τύποι εσόδων:
}	Πώληση περιουσιακών στοιχείων
}  Τέλος χρήσης
}  Τέλος εγγραφής

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα εννέα μέρη του Καμβά.
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}  Δανεισμός, Ενοικίαση, Χρηματοδοτική μίσθωση
}  Αδειοδότηση
}  Μεσιτεία τελών διαφήμισης
 Σταθερή τιμολόγηση:
}  Τιμοκατάλογος
}  Εξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά του προ-

ϊόντος
}  Εξαρτώμενη από το τμήμα της αγοράς που 

απευθύνεται
}	 Εξαρτώμενη από τον όγκο
 Δυναμική τιμολόγηση:
}  Απόδοση των διαπραγματεύσεων
}  Διαχείριση σε πραγματικό χρόνο της αγοράς

6.  Κυριότεροι πόροι
Οι κύριοι πόροι είναι τα περιουσιακά στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την παροχή των προη-
γούμενων στοιχείων.
}  Ποιοι κύριοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη 

δημιουργία του παρεχόμενης αξίας/ χρήσης 
προς τους πελάτες;

Τύποι πόρων:
}  Φυσικοί
}  Άυλοι (πατέντες, πνευματικά δικαιώματα, 

επωνυμία)
} Ανθρώπινο δυναμικό
} Χρηματικοί

7. Κυριότερες δραστηριότητες 
Χαρακτηρίζονται οι ενέργειες που σε συνδυασμό με 
τους πόρους της επιχείρησης συντελούν στη δημι-
ουργία του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
} Ποιες δραστηριότητες πρέπει να εκτελέσετε 

πολύ καλά στο επιχειρηματικό σας σχέδιο; Τι 
είναι σημαντικό;

Κατηγορίες:

} Παραγωγή
} Επίλυση προβλημάτων
} Πλατφόρμα/ δίκτυο

8. Κυριότερες συνεργασίες 
Ορισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης ανατί-
θενται σε εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και κύρι-
οι πόροι αποκτούνται έξω από την επιχείρηση.
} Ποιοι συνεργάτες και προμηθευτές ασκούν 

επιρροή στο επιχειρηματικό σας σχέδιο; 
}  Ποιους κύριους πόρους αποκτούμε από συ-

νεργάτες;
}  Ποιες κύριες δραστηριότητες πραγματοποιού-

νται από συνεργάτες;
Κίνητρα για συνεργασίες:
}  Βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων 
}  Μείωση του ρίσκου και της αβεβαιότητας
}  Απόκτηση ιδιαίτερων πόρων και δραστηριοτή-

των

9. Διάρθρωση του κόστους 
}  Ποια είναι τα κυριότερα κόστη του επιχειρημα-

τικού σας σχεδίου;
}  Ποιοι είναι οι ακριβότεροι πόροι του επιχειρη-

ματικού σας σχεδίου;
}  Ποιες είναι οι ακριβότερες κύριες δραστηριό-

τητες;
Η Επιχείρηση σας οδηγείται κυρίως:
} από το κόστος (έμφαση στην ελαχιστοποίηση  

του κόστους, μικρός λόγος τιμής και χρησι-
μότητας, μεγιστοποίηση των αυτοματισμών, 
εκτεταμένη ανάθεση σε τρίτους)

}  από την αξία (έμφαση στη δημιουργία αξίας, 
παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
χρησιμότητας).

 Ορισμένα χαρακτηριστικά για τα είδη του κό-
στους:

}	 Σταθερά κόστη (μισθοί, ενοίκια, αναλώσιμα ) 
}  Μεταβλητά κόστη 
}  Οικονομίες κλίμακας
}  Οικονομίες εύρους
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Όταν συμπληρώσετε τον 
καμβά με τα κυριότερα 

μέρη/ λειτουργίες της 
επιχειρηματικής σας ιδέας 

(επίπεδο 1) θα πρέπει 
να σχεδιάσετε έναν νέο 

καμβά (επίπεδο 2) όπου 
θα αποτυπώσετε τις 

κυριότερες υποθέσεις/ 
παραδοχές που κάνατε, 

είτε υποσυνείδητα είτε με 
την ομάδα σας, για κάθε 

μια από τις παραδοχές του 
προηγούμενου επιπέ-
δου. Στην συνέχεια θα 

δημιουργήσετε ένα τρίτο 
καμβά (επίπεδο 3) όπου 

θα αποτυπώσετε διάφορα 
τεστ στα οποία μπορείτε 

να προβείτε για την επαλή-
θευση των προηγούμενων 

υποθέσεων. Ενδεικτικά, 
τέτοια τεστ μπορούν 

να περιλαμβάνουν, τη 
δημιουργία μίας mockup 

(ομοίωμα) ιστοσελίδας, μια 
καμπάνια μέσω της Google 

Adworks, τη δημιουργία 
μιας ομάδας εργασίας και 
προσωπικές συνεντεύξεις 

από όπου θα αξιολογήσετε 
πως βλέπουν οι δυνητικοί 

σας πελάτες το προϊόν/ 
υπηρεσία σας.

Η παραπάνω διαδικασία, 
αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της διαδικασίας 
μάθησης που θα ακολου-

θήσει η νεοφυής επιχείρη-
ση (startup) σας με σκοπό 

τη δημιουργία ενός προ-
ϊόντος ή υπηρεσίας που 

καλύπτει μια πραγματική 
ανάγκη των πελατών σας.
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 11.3. Μελέτη περίπτωσης: Nespresso 

Ερμηνεία του επιχειρηματικού μοντέλου της Nespresso με την χρήση του Καμβά Επιχει-
ρηματικού Σχεδίου (Osterwalder & Pigneur, 2010: 236-237). 

 Η Nespresso αποτελεί εταιρία του ομίλου Nestle και κάθε χρόνο πραγματοποιεί πω-
λήσεις $1,9 δις προερχόμενες από την πώληση εκλεκτού καφέ σε κάψουλες μιας χρή-
σης για οικιακή χρήση. Η Nespresso δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το κενό μεταξύ 
των εξειδικευμένων μηχανών espresso που βρίσκονται σε χώρους εστίασης και ενός 
συστήματος λειτουργίας με κάψουλες που θα μπορούσε να παράγει εύκολα espresso 
υψηλής ποιότητας. Η πορεία της εταιρίας ξεκίνησε το 1976 με την κατοχύρωση πατέ-
ντας που ανέπτυξε το τμήμα R&D για τη μηχανή Nespresso, σύναψε συνεργασία με 
κατασκευαστή μηχανών καφέ και αρχικά το προϊόν απευθύνονταν σε επιχειρήσεις και 
γραφεία. Όμως, μέχρι το 1987 οι πωλήσεις της κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπε-
δα και αν η εταιρία δεν διέθετε μεγάλα αποθέματα εξειδικευμένων μηχανών espresso 
ήταν πιθανό να σταματούσε το εγχείρημα εκείνη την εποχή. Το 1988 η Nespresso προ-
σέλαβε ένα νέο γενικό διευθυντή τον Jean-Paul Gaillard ο οποίος έκανε δύο σημαντι-
κές αλλαγές στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας. Αρχικά, έστρεψε το ενδιαφέρον 
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Πηγές & Ιστοσελίδες: 
1. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur με τίτλο. Business Model 

Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and 
Challengers (2010).

2. XPLANE: http://www.xplane.com/

της από τις επιχειρήσεις και τα γραφεία στα νοικοκυριά με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα 
και παράλληλα ξεκίνησε να διαθέτει τις κάψουλες του καφέ μέσω του ταχυδρομείου. Η 
επιλογή αύτη ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την Nestle, η οποία παραδοσιακά δραστηριο-
ποιείται σε προϊόντα μαζικής κατανάλωσης τα οποία διαθέτει μέσω καναλιών λιανικού 
εμπορίου (πχ σούπερμαρκετ κ.α.). Αργότερα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω χρησι-
μοποιώντας ιδιόκτητα πολυτελή καταστήματα λιανικού εμπορίου σε πολυτελείς περι-
οχές. Το μοντέλο αυτό είχε ιδιαίτερη επιτυχία, έτσι την τελευταία δεκαετία η Nespresso 
παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει το 35%. Το διαφοροποιημένο 
επιχειρηματικό μοντέλο παρουσιάζεται ακολούθως:
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12. Παρουσίαση (pitching) 
μιας Επιχειρηματικής Ιδέας

Βασικές αρχές για την γρήγορη παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας:
} Φτιάξτε μια καλή ιστορία γύρω από το εγχείρημά σας
} Παρουσιάστε καλά το πρόβλημα που επιλύει η ιδέα σας
} Παρουσιάστε την εκτέλεση της ιδέας σας
} Δείξτε πως θα κλιμακώσετε γρήγορα το εγχείρημα σας
} Δείξτε την ύπαρξη μιας κοινότητας που αλληλεπιδρά με την επιχείρηση
} Διαφοροποιηθείτε πολύ από τον ανταγωνισμό σας
 
 Η δομή μιας υποστήριξης:
} Εισαγωγή
} Ευκαιρία/ Πόνος/ Πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας
} Λύση
} Αγορά
} Ανταγωνισμός
} Πωλήσεις και η στρατηγική προσέγγισης της αγοράς
} Επιχειρηματικό σχέδιο/ χρηματοοικονομικές καταστάσεις
} Ομάδα διοίκησης
} Ποσό χρηματοδότησης/ επαφές

Πηγές & Ιστοσελίδες: 
1. http://www.slideshare.net/VassilisNikolopoulos/basic-pitching-meth
2. http://pitchslam.eu/

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας, ο υπο-
ψήφιος επιχειρηματίας θα κληθεί να παρουσιάσει το εγχείρημά 
του με σκοπό την άντληση διαφόρων ειδών κεφαλαίων, την εύ-
ρεση συνεργατών, πελατών και προμηθευτών. Η διάρκεια της 
παρουσίασης κυμαίνεται ανάλογα με τον χώρο, τον διαθέσιμο 
χρόνο των δύο μερών καθώς και το βαθμό ωριμότητας της σχέ-
σης τους. Για παράδειγμα, μια πρώτη και σύντομη παρουσίαση 
του εγχειρήματος (elevator pitch) σε έναν δυνητικό χρηματο-
δότη, έχει συνήθως διάρκεια 20 δευτερόλεπτα και ο σκοπός 
είναι να κεντρίσετε το ενδιαφέρον του για να κανονίσετε μια 
συνάντηση όπου θα μπορέσετε να παρουσιάσετε την ιδέα σας 
με λεπτομέρεια. 
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Που, Πως και Πότε θα μας βρείτε

Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης:
Κτίριο Διοίκησης – 1ος όροφος (αίθριο)

1ο Περιφεριακό Γραφείο Διασύνδεσης: 
Ιατρική Σχολή, Ισόγειο Κτιρίου ΚΕΔΙΠ 

2ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης:
 Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών - 
1ος όροφος, Αίθουσα 114

3ο Περιφερειακό Γραφείο Διασύνδεσης: 
Ισόγειο Φοιτητικής Λέσχης
  

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:  10:00 –14:00

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310 997340
Fax: 2310 995312
E-mail:  gd@cso.auth.gr,
url: www.dasta.auth.gr
Facebook: www.facebook.com/careerauth


