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Τι είναι επιχειρηµατικότητα

Με τον όρο επιχειρηµατικότητα εννοούµε : «Τη δεξιότητα της
οργάνωσης, του σχεδιασµού και της υλοποίησης µιας ιδέας, 
προκειµένου να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν, ή µια
υπηρεσία µε τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο, ανταγωνιστικό και
αποτελεσµατικό»

ή
«O όρος επιχειρηµατικότητα αναφέρεται στην ανάπτυξη µιας
ιδέας που αφορά στο ξεκίνηµα και τη βιωσιµότητα µιας
επιχείρησης».

ή
«Το σύνολο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που
σχετίζονται µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων και τεχνολογιών
και την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών». 



Τι είναι επιχειρηµατικότητα

Κάθε προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή νέας
δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελµα, η δηµιουργία
ενός νέου επιχειρηµατικού οργανισµού ή η επέκταση µιας ήδη
υπάρχουσας επιχείρησης, από ιδιώτη ή από οµάδα ιδιωτών ή
από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, ορίζουν την έννοια της
επιχειρηµατικότητας. 



Τι µπορείς να πετύχεις µέσα από τη δική σου επιχείρηση;

Μέσα από τη δική σου επιχείρηση µπορείς:

Να κάνεις πράξη τις δικές σου ιδέες

Να αναπτύξεις τη δηµιουργικότητα σου

Να αποκοµίσεις τις δικές σου απολαβές κάνοντας τη δουλειά
που σε εκφράζει και σε ικανοποιεί

Να είσαι αφεντικό του εαυτού σου

Παράλληλα συµβάλλεις στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη
του τόπου σου γιατί προσφέρεις ενεργά στην τοπική κοινωνία
δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και παρέχοντας προϊόντα
και υπηρεσίες χρήσιµα στους συνανθρώπους σου. 



Τι πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου πριν αρχίσεις;

Θέλεις πράγµατι να ξεκινήσεις µια δική σου επιχείρηση; 

Είσαι κατάλληλος για επιχειρηµατίας; 

Τι κεφάλαιο θα χρειαστείς; 

Από πού µπορείς να βοηθηθείς οικονοµικά; 

Πόσο καλή είναι η επιχειρηµατική σου ιδέα; 

Τι καινοτόµο παρουσιάζει; 

Πού θα εγκαταστήσεις την επιχείρησή σου;

Ποια είναι η αγορά στην οποία θα απευθυνθείς; 



Τι πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου πριν αρχίσεις;

Γιατί χρειάζεται η παραγωγή του προϊόντος /υπηρεσίας; 

Πώς θα επιλέξεις το προσωπικό της επιχείρησής σου; 

Πώς θα τιµολογήσεις το προϊόν ή τις υπηρεσίες που θα
προσφέρεις στην αγορά ώστε µε ανταγωνιστική τιµή να έχεις
ικανοποιητικό κέρδος; 

Πώς θα γίνει η προώθηση των πωλήσεων; 

Πώς θα αναλάβεις πρωτοβουλία για την υλοποίηση του σχεδίου
σου; 



Κίνδυνοι που µπορεί να αντιµετωπίσεις

Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας επιχειρηµατίας µπορούν να
διακριθούν ανάλογα µε την προέλευσης τους σε:

ενδογενείς κινδύνους, που απορρέουν από τις αποφάσεις του
επιχειρηµατία και σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία της
επιχείρησης, τον τρόπο χρηµατοδότησης της επένδυσης, τον
τρόπο προώθησης του προϊόντος κ.λπ. και
εξωγενείς κινδύνους, όπως το «δυσµενές οικονοµικό
περιβάλλον» κ.ά. 

Επίσης, υπάρχουν κίνδυνοι που µπορεί κάποιος να προβλέψει και
να προλάβει και άλλοι αστάθµητοι, που αποτελούν το
επιχειρηµατικό ρίσκο. 



Ποιος µπορεί να σε βοηθήσει;

Υπάρχουν πολλοί φορείς που µπορούν να σε βοηθήσουν στα
βήµατα για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής σου ιδέας και
άλλοι που επιδοτούν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα. 

Ο µελλοντικός επιχειρηµατίας καλό είναι να ξεκινήσει την
προσπάθεια του ξεφεύγοντας από µύθους και φοβίες και
προχωρώντας µε αυτοπεποίθηση να υλοποιήσει την
επιχειρηµατική του ιδέα. 

Είναι σηµαντικό να ανιχνεύσει την ύπαρξη ισχυρού κινήτρου, 
που θα χαλυβδώσει τη θέλησή του για να στεφθεί η νέα
επιχείρηση µε επιτυχία. 

Βέβαια, εκτός από την επιθυµία και ίσως κάποια χρήµατα, 
πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη γνώση και τον
προσανατολισµό για µια, όσο το δυνατόν, πιο ολοκληρωµένη
προσέγγιση του σχεδιασµού της µελλοντικής επιχείρησης. 



Ο Επιχειρηµατίας - Αυτογνωσία

Ο όρος επιχειρηµατίας συνήθως χρησιµοποιείται για να
αναφερθούµε σε ένα ευρύ φάσµα ανθρώπων, από το µικρό
επιχειρηµατία της γειτονιάς µέχρι τον ιδιοκτήτη µιας πολύ
µεγάλης επιχείρησης. 

Επιχειρηµατίας είναι το άτοµο που καινοτοµεί ή µιµείται
δηµιουργικά, συντονίζει τους παραγωγικούς συντελεστές και
τις εργασίες που γίνονται στην επιχείρησή του, παίρνει τις
κρίσιµες αποφάσεις και αξιοποιεί και δηµιουργεί µε τις ειδικές
γνώσεις που διαθέτει, κάθε ευκαιρία κέρδους στην αγορά. 



Ο Επιχειρηµατίας - Αυτογνωσία

Ο µελλοντικός επιχειρηµατίας πρέπει να γνωρίζει ότι η
απόφασή του για δηµιουργία δικής του επιχείρησης αποτελεί
µία συνειδητή απόφαση και δεν έχει επιβληθεί από άλλους
παράγοντες, π.χ. ανεργία, εργοδοσία, οικογενειακό ή φιλικό
περιβάλλον κ.α. 
Μέληµά του θα πρέπει να αποτελέσει η κατά το δυνατόν πιο
εµπεριστατωµένη εικόνα του εαυτού του, που µπορεί να
παραχθεί µέσα από µία διαδικασία αυτογνωσίας, όπου θα
παρέχονται στοιχεία για τις ικανότητές του, όπως επίσης και
για τις δυνατότητες βελτίωσής τους. 
Η ανάπτυξη µιας επιχείρησης απαιτεί πρώτα από όλα
προσωπική ανάπτυξη και αυτό-ολοκλήρωση του επιχειρηµατία.



Το προφίλ του καλού επιχειρηµατία

Παρακάτω δίνονται µερικά από τα χαρακτηριστικά του πετυχηµένου επιχειρηµατία:

Εργατικότητα: 
Ενεργητικότητα, ∆ράση, Σκληρή δουλειά. 
Ανυπαρξία ελεύθερου χρόνου και καθορισµένου ωραρίου εργασίας. 
Θυσίες υπέρ της δουλειάς και εις βάρος της οικογένειας και των φίλων.

Πρωτοβουλία: 
Αποφασιστικότητα, τόλµη. 
Ανάληψη ρίσκου (ανάληψη µέτριου κινδύνου). 
Ανεξαρτησία. 

Σχεδιασµός –∆ηµιουργικότητα –Καινοτοµία.

Οργανωτικότητα στη: 
∆οµή της Επιχείρησης
Σχεδιασµό της εργασίας
Τµηµατοποίηση
Αντιµετώπιση µπερδεµένων καταστάσεων
Άψογη τήρηση αρχείων, φακέλων, οικονοµικών κ.α. 
∆ιεκπεραίωση (εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία) 
Προγραµµατισµό και Υπευθυνότητα. 



Το προφίλ του καλού επιχειρηµατία

∆ιορατικότητα, Ικανότητα Ρεαλιστικού Προγραµµατισµού, Καλής Κρίσης: 
Ευελιξία, κλιµάκωση εναλλακτικών λύσεων και διαφοροποίηση εφαρµογών. 
Εντοπισµός ευκαιριών κέρδους
∆ιορατικότητα για το πώς και πότε θα δράσει. 

Προσαρµοστικότητα (Αυτοπεριορισµός, συσπείρωση, υποµονή, ανοχή στις
µεταβολές και αντοχή στις δυσκολίες) 
Αντιµετώπιση της αβεβαιότητας και του στρες. 
Βήµατα δράσης µικρά, σταθερά αλλά και αποτελεσµατικά. 
Υποµονή για την αποδοτικότητα, την ενδεχόµενη απειρία των εργαζοµένων µέχρι να
αποκτήσουν την απαιτούµενη εµπειρία. 
Μάθηση και µέσα από την αποτυχία. 

∆ιοικητικές ικανότητες: 
∆εξιότητα στο στήσιµο και βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, µε περιορισµένους πόρους
∆εξιότητα στο σχεδιασµό των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων των εργαζοµένων και
γενικότερα ορθολογική και αποτελεσµατική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων
∆εξιότητα επίβλεψης και διαχείρισης όλων των λειτουργιών και των τµηµάτων της
επιχείρησης µε αµεσότητα. 



Το προφίλ του καλού επιχειρηµατία

Ανταγωνιστικότητα ( ή ανταγωνιστική ικανότητα): 
Χρήση Υψηλής Τεχνολογίας
Το know how του προϊόντος /προσφερόµενων υπηρεσιών
Γενική γνώση της επιχείρησης και του τι γίνεται σε κάθε τµήµα
Γνώση της αγοράς και των ανταγωνιστών
Τεχνικές ανταγωνιστικότητας ώστε να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών (να αποκτηθεί το
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά ) 
Τιµολογιακή πολιτική, επάρκεια, ποικιλία προϊόντων, πολιτική ποιότητας και προώθησης
προϊόντων

Ντύσιµο, Εµφάνιση, Τρόποι, Συµπεριφορά (το « image» του επιχειρηµατία): 
Καλοβαλµένος / η
Ολοκληρωµένη προσωπικότητα
Υπεύθυνος /η
Ειλικρινής
Έντιµος /η
Με Αυτοπεποίθηση
Πειστικός



Το προφίλ του καλού επιχειρηµατία

Ικανότητα καλής επικοινωνίας για την αποτελεσµατική λειτουργία της
επιχείρησης (να χειρίζεται επαρκώς πολυποίκιλες διαπροσωπικές σχέσεις) 
Να κάνει καλές δηµόσιες σχέσεις
Να τα πάει καλά µε όλους
Να εκφράζει ξεκάθαρα αυτό που θέλει
Να είναι πειστικός
Να κατανέµει τη σκέψη, το χρόνο και την ενέργειά του, στους: 

• Εργαζόµενους
• Καταναλωτές
• Προµηθευτές
• Συνεταίρους, µετόχους
• Ποιότητα προϊόντος / υπηρεσιών
• Αποθήκη και καταγραφή εµπορευµάτων
• Λογιστήριο, αρχεία κ.λ.π. 
• Προϊόντα, σωστή προώθησή τους (marketing) 

Ηγετικές προδιαγραφές: 
Τόλµη και αποφασιστικότητα
Επιµονή
Αυτοπεποίθηση
Αυτοσεβασµός
Αποτελεσµατικότητα
Οργανωτικός / Συστηµατικός



Το προφίλ του καλού επιχειρηµατία

Θα πρέπει να υπάρχει: 
Συγκεκριµένο πλαίσιο κανονισµού λειτουργίας της επιχείρησης
Αυτοέλεγχος στο Πότε οι κανόνες θα εφαρµόζονται µε αυστηρότητα
και πότε µε ευελιξία. 
Σεβασµός στις Σηµαντικές αξίες όπως αξιοπιστία, εµπιστοσύνη, 
ειλικρίνεια, αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στις συναλλαγές
µε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες /πελάτες
Αυτοέλεγχος στο Πότε θα µιλάει και Πότε θα ακούει
Αυτοέλεγχος για το Πότε και Πώς να δράσει για να είναι
αποτελεσµατικός

H προηγούµενη εµπειρία σε παρεµφερή επιχείρηση δίνει τη δυνατότητα: 
Καλών σχέσεων και δοσοληψίας τόσο µε τους εργαζόµενους, όσο και µε τους
προµηθευτές, καταναλωτές (γενικότερα µε το ανθρωπογενές περιβάλλον) 

Το κλειδί της επιτυχίας µιας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το προφίλ του
επιχειρηµατία: «Θέλει αρετή και τόλµη το επιχειρείν»



Τι απαιτείται να κάνεις ως επιχειρηµατίας/manager;

Να τηρείς έναν Κώδικα Επιχειρησιακής Ηθικής
Να διαθέτεις Καταναλωτική πίστη
Να είσαι πολύ κοντά στον πελάτη/ισα και

Να σκέπτεσαι για τον πελάτη: 
Τι παραπάνω µπορείς να κάνεις
Τις πιθανές Καινοτοµίες για αυτόν
Τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες του πελάτη (επάρκεια, ποικιλία, επώνυµα
προϊόντα, περιβάλλον) 
Τις οικονοµικές απαιτήσεις του (ο πελάτης/ισα απαιτεί να ανταλλάσσει τα χρήµατά του µε
προϊόντα / υπηρεσίες που αξίζουν ποιοτικά τουλάχιστον όσο πληρώνει για αυτά/αυτές) 
Την Πολιτική Ανταγωνιστικών Τιµών
Τη ∆ιαφήµιση και Προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων για ενηµέρωση του πελάτη
Την παροχή Εµπιστοσύνης και Ασφάλειας προς τους καταναλωτές τόσο για αυτό που
αγοράζουν, όσο και κατά την πρόσβαση και κίνηση µέσα στους χώρους της επιχείρησης. 
∆ηµιουργία, δηλαδή, κατάλληλων υποδοµών στο χώρο που κινείται το καταναλωτικό
κοινό (µικρά παιδιά, παιδιά µε αναπηρίες, γενικά ανάπηροι και ηλικιωµένοι) 
Τον Σεβασµό του Νοµοθετικού Πλαισίου (άδειες, καταβολή φόρων κλπ) και των
Κανονισµών. 



Η επιχειρηµατική ιδέα

Η όλη προσπάθεια για το ξεκίνηµα και στήσιµο µιας επιχείρησης αρχίζει
από τη λεγόµενη επιχειρηµατική ιδέα, την ιδέα δηλαδή στην οποία θα
στηριχθεί όλος ο σχεδιασµός και η µορφή της νέας επιχείρησης. 

Είναι λογικό η αρχική, ακατέργαστη επιχειρηµατική ιδέα ως κινητήρια
δύναµη και ως άξονας έµπνευσης του νέου επιχειρηµατία να είναι
κατεξοχήν προϊόν της δικής του φαντασίας, φιλοδοξίας και
προσωπικότητας. 

Όµως, αυτή η ιδέα πρέπει να γίνει συγκεκριµένη και να είναι
υλοποιήσιµη. Άλλωστε, οι µεγάλες ιδέες χρειάζονται εκτός από φτερά
και µηχανισµό προσεδάφισης. 

Η επιχειρηµατική ιδέα µπορεί να είναι
ένα καινούργιο προϊόν
νέες διαδικασίες
ένας καλύτερος τρόπος παραγωγής ή πώλησης ενός προϊόντος. 



Η επιχειρηµατική ιδέα

Περιέγραψε όσο πιο συνοπτικά µπορείς την επιχειρηµατική σου ιδέα
(αγαθό ή υπηρεσία) και τι είναι αυτό που την κάνει ξεχωριστή. Το
ιστορικό της ιδέας, πότε και πως, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η
σύλληψη της ιδέας, και

Ειδικότερα : 
σε ποιον κλάδο σκοπεύεις να δραστηριοποιηθείς, 
ποια είναι η καινοτοµία (αν υπάρχει) της δραστηριότητας σε σχέση µε άλλες
που ήδη υπάρχουν και γιατί τα δικά σου προϊόντα ή υπηρεσίες θα είναι
διαφορετικά ή καλύτερα των άλλων. 
ποιοι θα είναι οι καταναλωτές / τριες – πελάτες/ισές σου και γιατί να
προτιµήσουν εσένα και όχι άλλους που ήδη αναπτύσσουν την ίδια
δραστηριότητα. Είναι καλό να προσδιορίσεις τουλάχιστον τρία είδη πελατών
της επιχείρησής σου. 
τις ικανότητες και δεξιότητες και τους προσωπικούς σου στόχους. 

Για την επιτυχία, η επιχειρηµατική δραστηριότητα πρέπει να ταιριάζει µε τις
ικανότητες και δεξιότητες και τους προσωπικούς σου στόχους. 



Η επιχειρηµατική ιδέα

Τα θέµατα και οι πληροφορίες που πρέπει να µελετήσει ο επιχειρηµατίας
πριν λάβει την απόφαση του, κινούνται σε διάφορα επίπεδα τα οποία
αφορούν τόσο τις επιθυµίες και τις ανάγκες του, όσο και τις
οικονοµικές του δυνατότητες, θέµατα αγοράς και ανταγωνισµού κ.λπ. 

Παράλειψη ή µη αντικειµενική αξιολόγηση κάποιων από αυτά µπορεί να
οδηγήσει την επιχείρηση σε αποτυχία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
Τέτοιου είδους λάθη ή παραλείψεις µπορεί να θεωρηθεί στις
περισσότερες περιπτώσεις ότι είναι:
Η ελλειπής γνώση της αγοράς
Η έλλειψη οικονοµικού σχεδιασµού
Η πραγµατοποίηση ιδιαίτερα αισιόδοξου σεναρίου ανάπτυξης
Η παράβλεψη της δύναµης του ανταγωνισµού
Η λανθασµένη επιλογή προµηθευτών
Η λανθασµένη επιλογή συνεργατών/προσωπικού



Η επιχειρηµατική ιδέα

Προκειµένου να αποφευχθούν τα λάθη, ο δυνητικός επιχειρηµατίας θα
πρέπει να µελετήσει προσεκτικά:

Θέµατα χρηµατοδοτήσεων

Θέµατα διαδικασιών έναρξης

Τις βασικές επιχειρηµατικές του λειτουργίες

Θέµατα βιωσιµότητας βάσει σεναρίων

Το σχεδιασµό υλοποίησης του εγχειρήµατος του.



Το επιχειρηµατικό σχέδιο – κλειδί της επιτυχίας

«Το κλειδί της προετοιµασίας είναι ο σωστός σχεδιασµός που αφορά στη
δηµιουργία ενός περιγράµµατος που θα σας επιτρέψει να επιτύχετε
τους στόχους σας. Το καλά µελετηµένο περίγραµµα είναι κάτι σαν
οδικός χάρτης που οδηγεί τον ταξιδιώτη µε ακρίβεια στον προορισµό
του»



Οδηγίες σύνταξης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου

Σε αυτό το σηµείο αναφέρονται επιγραµµατικά µερικές συµβουλές που
είναι χρήσιµες κατά τη σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου: 

Οι περιγραφές και οι προβλέψεις που θα περιληφθούν στο σχέδιο
πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ρεαλιστικές. 
Το κείµενο του σχεδίου πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη θέµατα, να
µην πλατειάζει. 
Το κείµενο που θα συνταχθεί πρέπει να έχει λογική δοµή, να είναι
ευπαρουσίαστο και να µην έχει λάθη. 
Τα σχεδιαγράµµατα και τα γραφικά είναι χρήσιµα, πρέπει να είναι
ευανάγνωστα και προτιµώνται ως εργαλεία, κατά τη σύνταξη του
επιχειρηµατικού σχεδίου. 



Οδηγίες σύνταξης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου

Ο συντάκτης του σχεδίου πρέπει να γνωρίζει τι είναι απαραίτητο για
το συγκεκριµένο σχέδιο (π.χ. οι τράπεζες, για µια επέκταση
επιχείρησης, απαιτούν ισολογισµούς, νοµιµοποίηση κ.λπ.) 

Πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά σενάρια. 

Η µορφή ενός επιχειρηµατικού σχεδίου δεν είναι τυποποιηµένη. Απλώς
παρακάτω δίνονται χρήσιµες συµβουλές, προερχόµενες από τη διεθνή
επιχειρηµατική πρακτική, για τη δοµή και το περιεχόµενο ενός
επιτυχηµένου Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Μπορούν να προστεθούν ή να
αφαιρεθούν κάποιες υποκατηγορίες, αν κριθεί απαραίτητο. 



Πίνακας περιεχοµένων επιχειρηµατικού σχεδίου

(Business Plan)

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενική Εισαγωγή
Εξώφυλλο
Εισαγωγική σελίδα
Περιεχόµενα
Περίληψη

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περιγραφή επιχείρησης
Προϊόντα / Υπηρεσίες
Τοποθεσία



Πίνακας περιεχοµένων επιχειρηµατικού σχεδίου
(Business Plan)

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

Ανάλυση καταναλωτή
Ανάλυση ανταγωνισµού
Ανάλυση αγοράς
Ανάλυση περιβάλλοντος

Β) Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής
Στρατηγική προϊόντων
Πλάνο µάρκετινγκ (Marketing Plan) 
Πωλήσεις
∆ιοικητικό πλάνο (Management Plan) 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Ισολογισµός
Ανάλυση χρηµατοροών
Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Ανάλυση νεκρού σηµείου



Επιχειρηµατικό σχέδιο - Εισαγωγή

Η Εισαγωγή που είναι το προκαταρτικό µέρος ενός επιχειρηµατικού σχεδίου
περιλαµβάνει : 

Γενική εισαγωγή: Ιστορικό της ιδέας ( πότε, πως και κάτω από ποιες
συνθήκες, αναπτύχθηκε) και Ποια προσόντα και εµπειρία διαθέτει ο νέος
επιχειρηµατίας. 
Εξώφυλλο : Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να αναγράφει ότι πρόκειται για
επιχειρηµατικό σχέδιο, να υπάρχει ο λογότυπος της εταιρείας και η πλήρης
επωνυµία της. 
Εισαγωγική σελίδα : περιλαµβάνει, αρχικά, λίγα λόγια για την επιχείρηση, 
διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υπάρχει) και λογότυπο. Μπορεί επίσης, να
περιλαµβάνει περιγραφή και περίληψη των προϊόντων (εάν και όποιων είναι
απαραίτητο), φωτογραφίες και το σκοπό του επιχειρηµατικού πλάνου. 
Περιεχόµενα: Πρέπει να είναι καλά δοµηµένα, ώστε να περιλαµβάνουν όλες
τις κύριες κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους, χωρίς να δηµιουργούν
σύγχυση. 
Περίληψη: Περιλαµβάνεται σχεδόν όλο το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού
σχεδίου, συµπιεσµένο σε µερικά συµπεράσµατα (2-3 σελίδες). 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

1. Περιγραφή της επιχείρησης Εδώ σε γενικές γραµµές περιγράφονται: 
Νοµιµοποίηση – τύπος επιχείρησης: ιδιοκτησιακό καθεστώς, τύπος
επιχείρησης, άδειες και εξουσιοδοτήσεις
Είδος επιχείρησης: εµπορία, κατασκευή, υπηρεσίες
Αν είναι νέα, ανεξάρτητη επιχείρηση, υποκατάστηµα, επέκταση, franchise
κ.λ.π. 
Ό,τι άλλο γνωστό για τους εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης (outside
sources), όπως προµηθευτές, χονδρέµποροι, τράπεζες, στρατηγικοί
συνεργάτες, κ.λ.π. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

2. Προϊόντα / Υπηρεσίες
Η περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών, µε έµφαση στα οφέλη που
θα αποκοµίσουν οι καταναλωτές από αυτά / αυτές. Οι επιτυχηµένοι
επιχειρηµατίες γνωρίζουν καλά τι περιµένουν οι πελάτες τους. 
Συνοπτικά, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: 
Τι πουλάει η επιχείρηση
Πώς αυτό ωφελεί τον καταναλωτή
Τι διαφορετικό ή καλύτερο παρουσιάζουν τα προϊόντα / υπηρεσίες
της συγκεκριµένης επιχείρησης (καινοτοµία, τεχνικά ή λειτουργικά
χαρακτηριστικά, ανάγκες που ικανοποιούν, ο κύκλος ζωής, κ.λπ. ) 
Τι έχει µεγάλη ζήτηση και πόσο µπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί
στη ζήτηση, και τους χρονικούς περιορισµούς. 
Η πολιτική του προϊόντος µε ακρίβεια γιατί θα αποτελέσει τη βάση για
την ανάπτυξη του µάρκετινγκ. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

3. Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Προκειµένου να αποφευχθούν οι πιθανές συνέπειες µιας λανθασµένης

επιλογής πρέπει ως µελλοντικός επιχειρηµατίας να µελετήσεις τα
παρακάτω: 

Ποιες είναι οι ανάγκες όσον αφορά την τοποθεσία. 
Τι είδους χώρος χρειάζεται; 
Πόσος χώρος χρειάζεται; 
Ποια είναι η επιθυµητή περιοχή /και το επιθυµητό κτίριο; 
Είναι εύκολα προσβάσιµο το κτίριο στέγασης της επιχείρησης; 
Αν θα κτίσεις ή θα νοικιάσεις τους χώρους που χρειάζεσαι. (Πρέπει να
συγκρίνεις τι θα κόστιζε το ένα και τι το άλλο.) 
Υπάρχει δηµόσια συγκοινωνία; 
Γίνονται δηµογραφικές αλλαγές ή αλλαγές στην αγορά; 

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τα χρήµατα που µπορείς να διαθέσεις.



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού
Η εξωτερική ανάλυση περιλαµβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων εκτός
επιχείρησης. 

1. Ανάλυση καταναλωτή
∆εν είναι αρκετό να υιοθετήσεις ότι πολλοί άνθρωποι θα αγοράσουν το προϊόν
ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να προσφέρεις. 

Συνοπτικά, κάποιες ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν είναι οι εξής: 
Ποιο είναι το τµήµα των καταναλωτών που επιλέγεις ως πλέον συµφέρον για
τη δική σου δραστηριότητα: 
Γιατί επέλεξες αυτό και όχι κάποιο άλλο καταναλωτικό κοινό; 
Ποιο είναι το µέγεθος (πόσοι) κάθε τµήµατος αγοράς που µπορείς να
προσεγγίσεις; 
Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά αυτών των καταναλωτών, στα οποία
έχεις εσύ συγκριτικό πλεονέκτηµα; ( Ισχυρά και αδύναµα σηµεία σου ως προς
τους ανταγωνιστές, όπως, η τοποθεσία εγκατάστασης, η φήµη, τα προϊόντα
και υπηρεσίες που προσφέρεις, η τιµή του προϊόντος κ.λπ.) 
Ποιο είναι το µέγεθος κάθε τµήµατος αγοράς που µπορείς να προσεγγίσεις;



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

2. Ανάλυση Ανταγωνισµού
Για να µπορέσεις να κάνεις τη δική σου επιχείρηση ανταγωνιστική και διαφορετική

από τους άλλους, θα πρέπει να ξέρεις πως είναι και πως λειτουργούν οι
επιχειρήσεις των ανταγωνιστών σου. 
Για να αναπτυχθεί µια σωστή στρατηγική πρέπει να έχουν κατανοηθεί και
ειδικότερα εξετασθεί τα ακόλουθα στοιχεία: 
Απόδοση: Τι µερίδιο της αγοράς διαθέτουν οι ανταγωνιστές και πόσο υγιείς
είναι. 
Εικόνα και προσωπικότητα: πώς τους αντιλαµβάνονται οι πελάτες και πως
αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
Στόχοι: είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους
Υπάρχουσα και προηγούµενες στρατηγικές
∆ιάρθρωση κόστους (cost structure) 
Ισχυρά και αδύνατα σηµεία ως προς τους ανταγωνιστές
Πώς τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα προϊόντα των υπολοίπων
Οικονοµική ικανότητα διαφήµισης και προβολής
Παραγωγή νέων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

3α. Ανάλυση Αγοράς - Έρευνα αγοράς
Αν έχεις καταλήξει στο είδος της επιχείρησης που θέλεις να ξεκινήσεις, 

προσπάθησε να βάλεις την ιδέα σου σε εφαρµογή, αφού, ήδη, έχεις
απαντήσει στις εξής βασικές ερωτήσεις : 
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες σου; 
Πόσοι περίπου είναι αυτοί; 
Αγοράζουν ήδη το προϊόν ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να
πουλήσεις; 
Πώς µπορείς να τους προσεγγίσεις; 
Έχεις παρατηρήσει πως ενεργούν οι ανταγωνιστές σου για να έρθουν
σε επαφή µε τους πελάτες; 
Ποια είναι η τιµή που µπορείς να πουλήσεις το προϊόν σου; 

Αν µια ιδέα για ένα προϊόν είναι καινούργια, ίσως χρειάζεται να δοκιµαστεί στην αγορά. 
Μπορεί οι ανταγωνιστές να θελήσουν να αντιγράψουν το νέο επιχειρηµατία σύντοµα, γι’ αυτό

χρειάζεται να προβλεφθεί η αντίδρασή τους και να αντιµετωπισθεί. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

3β. Ανάλυση Αγοράς – ∆οµή της αγοράς
Τα στοιχεία αυτής της δοµής που είναι χρήσιµα στην ανάλυσή µας είναι: 

Ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς: αναφέρεται στον αριθµό των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και στο µερίδιο
που καταλαµβάνει κάθε µία από αυτές. 
Η διαφοροποίηση του προϊόντος: Αναφέρεται στον αριθµό και στην
ποικιλία των προϊόντων που διακινούνται σε µία αγορά ή κλάδο. Όσο
πιο πολλά προϊόντα υπάρχουν, τόσο ευκολότερα ένα καινούριο
προϊόν θα γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές. 
Η ευκολία πρόσβασης: µπορεί να οριστεί από τον αριθµό εµποδίων
που συναντά µία καινούρια επιχείρηση, προκειµένου να
δραστηριοποιηθεί σε µία αγορά. Αυτά παίρνουν συνήθως τις εξής
µορφές: 
Νοµικά εµπόδια (π.χ. κατοχύρωση πατέντας ή άλλα νοµικά εµπόδια ) 
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα (κόστος λειτουργίας µιας ήδη υπάρχουσας
επιχείρησης είναι µικρότερο από αυτό µιας νέας) 
Η αφοσίωση των καταναλωτών (buyer loyalty) προϊόντα µιας επιχείρησης ή σε
ένα συγκεκριµένο προϊόν. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
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3γ. Ανάλυση Αγοράς – Η πραγµατική αγορά

Το µέγεθος της πραγµατικής αγοράς του προϊόντος µας ισούται µε το
αποτέλεσµα του παρακάτω τύπου: 

Πραγµατική αγορά = Εισαγωγές + Εσωτερική παραγωγή - Εξαγωγές

Ορίζοντες ανάπτυξης
Κερδοφορία αγοράς
∆ιάρθρωση κόστους
Κανάλια διανοµής
Τάσεις που προσδιορίζουν τον κλάδο, την επιχείρηση ή την αγορά
(υπάρχουν πολλές επιµέρους αγορές) 
Παράγοντες επιτυχίας



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

4. Ανάλυση περιβάλλοντος
Με τον όρο «περιβάλλον» εννοούνται όλοι οι παράγοντες που

επηρεάζουν την αγορά και τη βιοµηχανία ενός προϊόντος. 

Η ανάλυση περιβάλλοντος περιλαµβάνει τους εξής πέντε παράγοντες: 
Τεχνολογία
Κράτος
Οικονοµία
Κουλτούρα - Πολιτισµός
∆ηµογραφικά στοιχεία



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Β. Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής

1. Στρατηγική προϊόντων
Σε αυτό το µέρος περιγράφεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τα

προϊόντα, όσον αφορά τα παρακάτω στοιχεία: 
Υπόσχεση του προϊόντος (π.χ. ακριβό και ποιοτικό, φθηνό, εύχρηστο
κ.λπ.) 
Χαρακτηριστικά (π.χ. απορρυπαντικό σε µικρό µέγεθος, µε βαλβίδα
ασφαλείας, για χρωµατιστά ρούχα κ.λπ.) 
∆ιαφοροποίηση από τα άλλα προϊόντα της αγοράς
Μοναδικότητα (τι µοναδικό έχει να προσφέρει το προϊόν) 

Ο όρος « καινοτοµία» είναι διφορούµενος: σηµαίνει µια διαδικασία κατά την οποία γνωστά
ήδη στοιχεία, υλικά, µέθοδοι, υπηρεσίες, κ.λπ. χρησιµοποιούνται και συνδυάζονται µε νέο
τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο προϊόν, υπηρεσία, µέθοδος. 

Σηµαίνει επίσης, ένα εντελώς νέο προϊόν, µέθοδο ή υπηρεσία. 
Η καινοτοµία δεν είναι κατ’ ανάγκη συνώνυµη µε την υψηλή τεχνολογία. 
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2. Πλάνο Marketing (Marketing Plan)
Συµπεριφορά καταναλωτή: διαδικασία αγοράς, ευαίσθητα σηµεία
κατά την επιλογή προϊόντων, από πού κάνει τις αγορές του, 
συνήθειες, κίνητρα, ευθυµία και ανάγκες που τον οδηγούν σε αγορές, 
συχνότητα κατανάλωσης, κ.λπ. 
Προϊόν: χαρακτηριστικά που διαθέτει και σε ποια από αυτά θα δοθεί
έµφαση. Χρήσιµο είναι να αναφέρεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος
και σε ποιο στάδιο της ζωής του βρίσκεται (Product Life Cycle / PLC) 
Τιµή: καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής, εναλλακτικές λύσεις και
εκπτώσεις. 
∆ιανοµή: περιλαµβάνει τα κανάλια και τις µεθόδους διανοµής, τους
στόχους διανοµής, το κόστος, τα κίνητρα για χονδρέµπορους και
λιανέµπορους, εναλλακτικά κανάλια (π.χ. µέσω internet) κ.ά.
Προβολή / Προώθηση: περιλαµβάνει στόχους, διαφήµιση, δηµόσιες
σχέσεις, δηµοσιότητα, προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις, 
άµεσο marketing και χρήση διαδικτύου. 
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3. Πωλήσεις

Θα πρέπει να περιλαµβάνει την πορεία των πωλήσεων για κάποια έτη
(τα σχεδιαγράµµατα βοηθούν πολύ), θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη της
συνολικής αγοράς (και της υποαγοράς, αν κριθεί χρήσιµο). 

Για τις προβλέψεις, χρειάζεται πάντα να γίνονται κάποιες υποθέσεις. 
Αυτές πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και να είναι ρεαλιστικές. 
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4. ∆ιοικητικό Πλάνο (Management)
Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνεπάγεται πολλές ευθύνες. Η πεποίθηση «είµαι

αφεντικό του εαυτού µου» είναι απλουστευτική και σε καµία περίπτωση δεν
ισχύει. Η διοίκηση θέτει τις βάσεις για την επιτυχία της επιχείρησης. 

Η προνοητικότητα είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα ενός σωστά δοµηµένου
διοικητικού πλάνου. 

Θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 
Ποιες αδυναµίες υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο; 
Ποιος ή ποιοι αναλαµβάνουν τη διοίκηση; 
Ποια είναι τα καθήκοντά τους; 
Είναι ξεκάθαρες και κατανεµηµένες οι ευθύνες; 
Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό; 
Ποιο είναι το µισθολογικό καθεστώς; 
Τι προνόµια, πριµ παραγωγικότητας, διακοπές και αργίες θα προσφέρονται; 
Πώς και πότε θα γίνεται η εκπαίδευση και από ποιους; 
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Το οικονοµικό µέρος ενός επιχειρηµατικού σχεδίου είναι εξίσου κοµβικό
σηµείο της γενικότερης σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Ένα οικονοµικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 
Ισολογισµός: 

Καταδεικνύει το πόσο υγιής είναι η επιχείρηση περιγράφοντας το ενεργητικό, το παθητικό και
τα ίδια τα κεφάλαια. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει έναν ισολογισµό του τρέχοντος έτους, 
και έναν ισολογισµό για τα επόµενα έτη.

Ανάλυση χρηµατορροών: 
Αναλύει τη ρευστότητα µιας επιχείρησης. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιµο για την

επιχείρηση, γιατί βοηθά στη σωστή ρύθµιση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεών της. 

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης: 
Παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζηµίες της επιχείρησης. Καλό είναι να

περιλαµβάνονται στο σχέδιο τωρινές, παλιές, αλλά και µελλοντικές καταστάσεις. 

Ανάλυση νεκρού σηµείου
Καταδεικνύει τις πωλήσεις που πρέπει να γίνουν (σε ευρώ ή σε τεµάχια), ώστε να καλυφθεί το

συνολικό κόστος της επιχείρησης.



Επιχειρηµατικό σχέδιο - ΆΣΚΗΣΗ

Σκεφθήκατε ποτέ να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; 
Σκεφτείτε ένα αγαθό ή µία υπηρεσία που θα µπορούσατε να παρέχετε και

απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Πρόκειται να συντάξετε ένα
επιχειρηµατικό σχέδιο!

1. Περιγράψτε την ιδέα σας για ένα αγαθό ή µια υπηρεσία. Τι είναι αυτό που
την κάνει ξεχωριστή; ……………………………………………………………………………………

2. Ποιος θα ενδιαφερθεί να αγοράσει το αγαθό ή την υπηρεσία σας; Για ποιο
λόγο;…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Με ποιόν τρόπο θα βρείτε τα χρήµατα που θα χρειαστείτε προκειµένου να
ξεκινήσετε την επιχείρησή σας;………………………………………………………………….…

4. Ποιους πόρους θα χρειαστείτε;………………………………………………………………………

5. Με ποιόν τρόπο θα πληροφορήσετε τους πελάτες σας ότι το αγαθό ή η
υπηρεσία σας είναι διαθέσιµα; Θα χρειαστείτε ένα σχέδιο για την προώθηση
του προϊόντος σας;…………………………………………………………………………………………. 

Εάν πάνε όλα καλά, θα έχετε κέρδη!



Τύποι Επιχειρήσεων

Ατοµική ή εταιρική επιχείρηση; 

Η ατοµική εταιρία ταυτίζεται µε ένα µόνο άτοµο, που είναι ο ιδιοκτήτης
της. 
Πλεονεκτήµατα ατοµικής επιχείρησης

Εύκολη µορφή οργάνωσης
Ο ιδιοκτήτης της ατοµικής επιχείρησης είναι κύριος του εαυτού του. Το

στοιχείο αυτό συνεπάγεται απόλυτη ελευθερία δράσης.

Μειονεκτήµατα ατοµικής επιχείρησης
Απεριόριστη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
Τα χρηµατικά κεφάλαια ενός µόνο ατόµου είναι ανεπαρκή για την

περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. 
Περιορισµένη ικανότητα δανεισµού από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.



Τύποι Επιχειρήσεων

Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτοµα, τους
εταίρους, που συνδέονται µε ειδική σχέση µεταξύ τους την εταιρική, που
καθορίζεται ανάλογα µε το είδος της εταιρείας. Βασικές µορφές της
εταιρικής επιχείρησης είναι οι προσωπικές εταιρείες: 

Οµόρρυθµη (Ο.Ε.)
Ετερόρρυθµη (Ε.Ε.), 

και οι ονοµαζόµενες κεφαλαιουχικές εταιρείες: 
Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.)
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)



Τύποι Επιχειρήσεων – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική µε νοµική προσωπικότητα και είναι εµπορική
ακόµα και αν ο σκοπός της δεν είναι εµπορική επιχείρηση. 

Χαρακτηριστικά
Η ορισµένη διάρκειά της
Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρεία µε την

περιουσία της. 
Η δηµοσιότητα της εταιρίας πραγµατοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε

στο Γ.Ε.ΜΗ.
Συστήνεται και τροποποιείται µε απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο

ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή
συµβολαιογραφικό).



Τύποι Επιχειρήσεων – Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.)

Πλεονεκτήµατα

Απλή µορφή εταιρείας. Εύκολη σύσταση.

Μεγαλύτερη δυνατότητα δανεισµού από τις τράπεζες σε σχέση
µε την ατοµική επιχείρηση.

Φορολογία (σε σχέση µε την ατοµική επιχείρηση)

Μειονεκτήµατα

Η απεριόριστη και εξ ολοκλήρου ευθύνη των εταίρων

Αντιπαραθέσεις και εντάσεις µεταξύ των εταίρων.

Η προσωπικότητα των εταίρων έχει τεράστια σηµασία για την επιχείρηση, 
τόσο για τη ζωή της, όσο και για την επιχειρηµατική της δράση.



Τύποι Επιχειρήσεων – Ετερόρρυθµη Εταιρεία (Ε.Ε.)

Ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για τις
εταιρικές υποχρεώσεις (οµόρρυθµοι εταίροι), ενώ ένας ή περισσότεροι
εταίροι ευθύνονται σε µικρότερο βαθµό, συνήθως µέχρι του ποσού της
εισφοράς τους (ετερόρρυθµοι εταίροι). 

Ο οµόρρυθµος εταίρος χαρακτηρίζεται και ως απλός χρηµατοδότης.

Ο ετερόρρυθµος εταίρος µπορεί να εισφέρει στην εταιρεία όχι µόνο
χρήµατα, αλλά και καθετί το οποίο έχει περιουσιακή αξία.

Η διαχείριση της εταιρείας ανήκει στους οµόρρυθµους εταίρους.   



Τύποι Επιχειρήσεων

Στις Ανώνυµες Εταιρείες ( Α.Ε ) που είναι µετοχικές, κάθε εταίρος (µέτοχος) 
είναι υπεύθυνος µόνο για το ποσοστό συµµετοχής του, δηλαδή για τον αριθµό
των µετοχών τις οποίες διαθέτει. 
Ο µέτοχος συµµετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαµόρφωση
των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα µε τον αριθµό των
µετοχών που διαθέτει. 
Σε περίπτωση ζηµιών ή πτώχευσης είναι υπεύθυνος µέχρι του ποσού που
καταβάλει για τις µετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι µετοχές του
χάνουν τελείως την αξία τους. 

Μια Α.Ε. χαρακτηρίζεται από το µεγάλο - σχετικά- κεφάλαιο που απαιτείται για
την ίδρυσή της, τη διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται
σε έγγραφα, τις µετοχές, τους αυστηρούς όρους δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή
της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, τη µακρά διάρκεια (συνήθως 50 
ετών), την περιορισµένη ευθύνη των µετόχων, τη λήψη αποφάσεων κατά
πλειοψηφία και την ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



Τύποι Επιχειρήσεων

Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε ) είναι ένας ενδιάµεσος τύπος
µεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυµης εταιρείας. 
Το κύριο γνώρισµα των εταιρειών αυτών είναι το µικρό κεφάλαιο που χρειάζεται
για τη σύστασή τους και η περιορισµένη ευθύνη των εταιρειών τους µέχρι το
ύψος του κατατεθειµένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε
τις ανώνυµες εταιρείες, σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρείες. 

Χαρακτηριστικά των Ε.Π.Ε. είναι η διαίρεση του κεφαλαίου σε µερίδες
συµµετοχής κάθε µία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά µερίδια, οι
συγκεκριµένοι όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής της, η ορισµένη διάρκειά της, η περιορισµένη ευθύνη των
εταίρων, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πάνω από 50% του συνόλου του
εταιρικού κεφαλαίου, η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των
εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών.



∆ιαδικασίες έναρξης επιχείρησης

1) Εγκατάσταση

Ο χώρος εγκατάστασης της επιχείρησης είναι απαραίτητο να είναι
γνωστός εκ των προτέρων. Κι αυτό είναι αναγκαίο αφού θα
προσδιορίσει – εκτός των άλλων – και την αρµόδια Εφορία ( ∆.Ο.Υ.) 
στην οποία θα υπάγεται ο επιχειρηµατίας. 

2) Νοµική Μορφή

Η νοµική µορφή της επιχείρησης, όπως ήδη αναφέρθηκε, µπορεί
να είναι είτε ατοµική (φυσικό πρόσωπο) είτε εταιρική (νοµικό
πρόσωπο).

3) Εγγραφή στο επιµελητήριο

Η εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο είναι υποχρεωτική ανάλογα µε
την δραστηριότητα της επιχείρησης (Βιοτεχνικό, Εµπορικό-
Βιοµηχανικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο)



∆ιαδικασίες έναρξης επιχείρησης

4) Άδεια εγκατάστασης & λειτουργίας

Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας των
κατά τόπους Περιφερειών για το χρονικό διάστηµα που διαρκούν οι
εργασίες εγκατάστασης της επιχείρησης (2-6 µήνες ή δύο χρόνια αν
υπάρχουν κτιριακά). 

5) Άδεια ασκήσεων επαγγέλµατος

Ορισµένες κατηγορίες επαγγελµατιών υποχρεούνται εκ του νόµου να
έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.

6) Έναρξη στην εφορία

7) Πρόσληψη προσωπικού



Χρηµατοδότηση της επιχείρησης

Η χρηµατοδότηση της επένδυσης ενός νέου επιχειρηµατία είναι µία από τις
κρισιµότερες αποφάσεις που έχει να πάρει.

Ενδεικτικοί τρόποι χρηµατοδότησης:

1) Ίδια κεφάλαια

2) Τραπεζικός δανεισµός

3) Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

4) Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) 

5) Κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital)

6) Χρηµατοδότηση µέσω επιχορηγήσεων



Χρηµατοδότηση µέσω επιχορηγήσεων

1. Επενδυτικός Νόµος (Ν.3908/2011)

Στα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

Επιχορήγηση

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing)

Φορολογική απαλλαγή

Επιδότηση κόστους δηµιουργούµενης θέσης απασχόλησης

2. Προγράµµατα ενίσχυσης της υπαίθρου (παρεµβάσεις τύπου
Leader/ΟΠΑΑΧ)

Ενδεικτικές δράσεις:

Παρεµβάσεις αγροτικού τουρισµού (υποδοµές διανυκτέρευσης, επισκέψιµα
αγροκτήµατα, εναλλακτικές µορφές τουρισµού κ.α.)

Επιχειρήσεις του αγροτικού και άλλων τοµέων της οικονοµίας (βιοτεχνικές µονάδες, 
µεταποίηση και συσκευασία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης κ.α.)



Χρηµατοδότηση µέσω επιχορηγήσεων

3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων µε δράσεις όπως «Ενίσχυση Νέας/Γυναικείας
επιχειρηµατικότητας»

4. Προγράµµατα Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)

Ο Ο.Α.Ε.∆. ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων από νέους και γυναίκες µέσω
προγραµµάτων που προκηρύσσει µε δικαιούχους ανέργους ή άλλες κατηγορίες
πολιτών.

5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αγροτικής Ανάπτυξης – Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων για µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων.

6. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ)

Ενίσχυση υπό ίδρυση µεταποιητικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε
συγκεκριµένους επιλέξιµους προς χρηµατοδότηση κλάδους. 

7. Προγράµµατα Έρευνας & Τεχνολογίας

Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων να επενδύσουν σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων, 
καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών. 



Φορείς & Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας

1. Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος

Ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) είναι ένας µη κυβερνητικός και µη
κερδοσκοπικός οργανισµός για γυναίκες που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην
Ελλάδα.

Website: http://www.sege.gr

2. Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME)

Σκοπός του AFAEMME είναι να συνδέσει τις Ενώσεις και τους Συνδέσµους των γυναικών
επιχειρηµατιών και στελεχών των µεσογειακών χωρών και να τις εκπροσωπήσει στην
προσπάθειά τους να προωθήσουν και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους µε κοινό σκοπό
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Website: http://www.afaemme.org



Φορείς & Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας

3. Portal ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία

Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη γυναικεία
επιχειρηµατικότητα µε στόχο την άµεση ενηµέρωση και αξιόπιστη πληροφόρηση όλων των
ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών, στελεχών και επιχειρηµατιών γυναικών.

Website: http://www.businesswoman.gr

4. Portal ενηµέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηµατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα στοχεύει στην παροχή
κατάλληλων διαδικτυακών συνδέσεων µε οργανώσεις, προγράµµατα και αντιπροσωπευτικές
εκδηλώσεις γυναικών επιχειρηµατιών που αφορούν την προώθηση και τη στήριξη του γυναικείου
επιχειρηµατικού πνεύµατος. 
Website: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting entrepreneurship/women/portal/

5. European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES) 
Μέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (WES) είναι η Γενική
Γραµµατεία Ισότητας, η οποία και υλοποιεί δύο έργα στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ: α) το Έργο: 
"Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών" και β) το Έργο "Θετικές ∆ράσεις υπέρ των γυναικών
στις Μικροµεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις".



Φορείς & Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας

6. Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας και προώθησης γυναικείας
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) λειτουργεί υπό την εποπτεία και
χρηµατοδότηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Μερικοί από τους βασικούς στόχους
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Θ.Ι. είναι η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε
θέµατα ισότητας των φύλων, η τεκµηρίωση και παροχή πληροφόρησης στην
απασχόληση, επιχειρηµατικότητα και κοινωνική ένταξη, η υποστήριξη γυναικών για
την προώθηση στην αγορά εργασίας, κ.ά. 
Website: http://www.kethi.gr

7. Promoting Women’s Enterprise Support Services (PROWESS)

Το PROWESS είναι ένα δίκτυο από άτοµα και οργανώσεις που στηρίζουν τη γυναικεία
επιχειρηµατικότητα. Στόχος τους είναι η παροχή καλύτερης πληροφόρησης και
ενίσχυσης νέων επιχειρηµατικών δράσεων. 
Website: http://www.prowess.org.uk



Φορείς & Υπηρεσίες υποστήριξης της Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας

8. Εθνικό Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών (Ε.Ε.∆.Ε.Γ.Ε.)

Στόχοι του ∆ικτύου είναι: 
Η ευαισθητοποίηση των Επιµελητηρίων και των επιχειρηµατιών-µελών τους σχετικά µε τα
οφέλη της πλήρους ενσωµάτωσης των γυναικών στην οικονοµία. 
Ο προσδιορισµός των εµποδίων, που αποτρέπουν τις γυναίκες από την πλήρη ένταξη τους στο
εργατικό δυναµικό. 
Η συµµετοχή των γυναικών στις παραγωγικές µονάδες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Website: http://www.grcwn.gr



Συµπεράσµατα – Σπουδαιότητα Επιχειρηµατικότητας

Συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη

Είναι βασική για την ανταγωνιστικότητα

Απελευθερώνει προσωπικές δυνατότητες

Εφοδιάζει την κοινωνία µε πλούτο, θέσεις εργασίας και ποικιλία
επιλογών για τους καταναλωτές

Για την επιτυχία, η επιχειρηµατική δραστηριότητα πρέπει να ταιριάζει µε τις
ικανότητες και δεξιότητες και τους προσωπικούς στόχους του καθένα.



Σας ευχαριστώ & καλή επιτυχία στα
επιχειρηµατικά σας σχέδια!


