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	 2.1.7	Οφέλη	για	την	επιχείρηση

Η υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
διαχείρισης (Management tool), που «κατευθύνει» την επιχείρηση να ακολουθήσει το δρό-
μο της προόδου και της ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορεί να στέκεται  με αξιώσεις σ’ ένα 
συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Εκτός από την εμπορική απήχηση, που προσδίδει σε μια επιχείρηση η απόκτηση της πι-
στοποιητικού κατά ISO 9001 π.χ. συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, ανύψωση του 
κύρους, ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων κ.α., σε μια επιχείρηση όπου λειτουργεί σε 
πραγματική βάση ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι διάχυτη παντού η φιλοσοφία της 
ποιότητας και η εταιρία αποκομίζει πάρα πολλά οφέλη, π.χ.:

1. Σε όλα τα ιεραρχικά στρώματα επικρατεί ικανοποίηση λόγω επίτευξης τόσο των επί μέ-
ρους όσο και των γενικών στόχων. 

2. Επικρατεί παντού διαφάνεια λόγω του ότι η ποιότητα έχει γίνει πλέον «Συνείδηση» και 
τρόπος ζωής της επιχείρησης. 

3. Δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους λόγω της άμεσης συμμετοχής, με το αναλογούν 
μερίδιο,  στην αποκομιζόμενη επιτυχία. 

4. Μέσω βελτίωσης κάποιων παραμέτρων π.χ. μείωση λαθών είναι ορατά πλέον ακόμη 
και οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση στο άμεσο μέλλον.

Να σύστημα ποιότητας, παρά τη συνήθη εντύπωση που επικρατεί δεν είναι ένα γραφει-
οκρατικό σύστημα που δυσκολεύει τη λειτουργία της επιχείρησης. Το νέο πρότυπο ISO 
9001:2000 δεν είναι καθόλου γραφειοκρατικό διότι περιορίζεται σημαντικά στην τεκμηρί-
ωση μόνο 6 βασικών διαδικασιών και όλη η υπόλοιπη δομή εγγράφων είναι διεργασιοκε-
ντρική και πελατοκεντρική, όπου στην αρχή και στο τέλος μιας διεργασίας βρίσκεται πάντοτε 
ο «πελάτης», από τη διατήρηση του οποίου εξαρτάται μια επιχείρηση. 

Μέσω μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης κάποιων πελατοκεντρικών παραμέτρων η 
επιχείρηση μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς και  να βρίσκεται σε εγρήγορση μέσα στο σύγ-
χρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο «παγκοσμοιοποιημένο» περιβάλλον.
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2.1.8	Μελέτη	περίπτωσης

Ποιότητα και περιβάλλον

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ από την ίδρυση της (1932) έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει και για το λόγο αυτό επενδύει σημαντικά 
κονδύλια στην έρευνα και την ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας φιλικών στο χρήστη και το περιβάλλον. 

Τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης και του ελέγχου ποιότητας των προ-
ϊόντων, επανδρωμένα με άριστο επιστημονικό προσωπικό, διαθέτουν όργανα τελευταίας 
τεχνολογίας και ακολουθούν διεθνή και ελληνικά πρότυπα ελέγχου.

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα ελέγχονται και τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου μπορούν 
να εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου παρτίδας υλικού.

Η εταιρία υποστηρίζει τα προϊόντα της και παρέχει συμβουλές για την εφαρμογή τους 
μέσω του τμήματος τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει.

Η εφαρμογή αρχών ποιότητας και η τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9000:2000, της 
διασφαλίζουν την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων της και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της.

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ έχει υιοθετήσει τις αρχές του Μοντέλου Επιχει-
ρηματικής Αριστείας EFQM με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και εξέ-
λιξη και στόχο την  ικανοποίηση των πελατών της, των εργαζομέ-
νων, των οικονομικών της εταίρων και του κοινωνικού συνόλου. 

Η επιτυχημένη εφαρμογή του  Μοντέλου Επιχειρηματικής 
Αριστείας  επικυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007 με την κατά-
κτηση της διάκρισης “Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία 
– Committed to Excellence in Europe“.

Περιβάλλον

Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι για την εταιρία κοινωνική μέριμνα και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της αναπτυξιακής της πολιτικής. Δέσμευση της εταιρίας είναι: 

Να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, 
παραγωγή, διανομή και χρήση τους, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων.
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Για το λόγο αυτό:

Συμμετέχει στο εθελοντικό πρόγραμμα Product Stewardship της ΑΚΖΟ ΝΟΒΕL που 
αφορά στην Υπεύθυνη Διαχείριση των Προϊόντων της σε όλο τον κύκλο ζωής τους

και...

• Έχει καταργήσει όλες τις τοξικές α΄ ύλες στις συνταγές των προϊόντων της , προστατεύο-
ντας κατ΄ αυτό τον τρόπο το περιβάλλον, αλλά και το χρήστη. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε 
το 1996 με την απομάκρυνση των χρωστικών μολύβδου και χρωμίου και συνεχίζεται, 
καθόσον η έρευνα για την επικινδυνότητα των χημικών ουσιών καταδεικνύει διαρκώς νέα 
δεδομένα.

• Συλλέγει τα απόβλητα που δημιουργούνται από την παραγωγική διαδικασία και το πλύσι-
μο του εξοπλισμού παραγωγής και τα μεν υδατικά απόβλητα τα διαχειρίζεται στη Μονάδα 
Φυσικοχημικής και Βιολογικής Επεξεργασίας που έχει εγκαταστήσει, τα δε απόβλητα δι-
αλύτη τα επεξεργάζεται στη Μονάδα Ανάκτησης Διαλύτη που διαθέτει. Με τη διαδικασία 
αυτή ανακτά το 95% του διαλύτη και το επαναχρησιμοποιεί, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 
αυτό την εξοικονόμηση φυσικών πόρων αφενός και τη μείωση των επικίνδυνων αποβλή-
των της αφετέρου.

• Διαχωρίζει τα μη επικίνδυνα απόβλητα, στους χώρους παραγωγής, σε ανακυκλώσιμα 
(χαρτί, ξύλο, μέταλλο, πλαστικό) και μη, ενώ για τα ακατάλληλα προϊόντα και τη λάσπη 
που προκύπτει από τη Μονάδα Ανάκτησης Διαλυτών συνεργάζεται με αδειοδοτημένες 
εταιρείες, προκειμένου να τα διαθέσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για να χρησιμοποι-
ηθούν ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία. Την παραγόμενη λάσπη από τη βιολογική 
επεξεργασία των υδατικών αποβλήτων τη διαθέτει για κομποστοποίηση και την παραγωγή 
φυτικού λιπάσματος.

• Πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την αυ-
τοματοποίηση της παραγωγής και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με σκοπό την 
ποιότητα των προϊόντων της, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος, με τη μείωση των αέριων εκπομπών.

• Αξιολογεί διαρκώς τις επιπτώσεις που προκαλεί η άσκηση των δραστηριοτήτων της στο 
περιβάλλον, μετράει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και θέτει στόχους συνεχούς 
βελτίωσης.

• Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.
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• Δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση την περιβαλλοντική της επίδοση όλες τις περιβαλλοντικές 
πτυχές που αφορούν στις δραστηριότητες της, μέσω της επικυρωμένης Περιβαλλοντι-
κής της Δήλωσης 2006.

• Στο οργανωτικό της σχήμα έχει δημιουργήσει Διεύθυνση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, 
Υγείας & Ασφάλειας με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
της πολιτικής της εταιρίας για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην 
Εργασία, καθώς επίσης και την εύρυθμη λειτουργία των Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 
9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Πιστοποιητικά Διαχειριστικών Συστημάτων

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 1996

ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργα-
σία OHSAS 18001:1999 - ΕΛΟΤ 1801: 2002

EMAS Επικυρωμένο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (760/2001/ΕΚ). 

Αριθμός καταχώρησης EL000040.

ΠΗΓΗ: ΒΙΒΕΧΡΩΜ

http://www.vivechrom.gr/htmlsite/company.asp?id=4
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Δραστηριότητες

	Περιγραφή	θέσης	εργασίας

Διαδικασία

Οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων και των υπευθυνοτήτων 
του προσωπικού ανάλογα με τη θέση που κατέχει και δύναται να περιλαμβάνουν και στοι-
χεία όπως συμπεριφορά στον πελάτη, ευγένεια, φιλική διάθεση, ικανότητα επικοινωνίας, 
οδηγίες ιματισμού καθώς και διάφορες δεξιότητες πέρα των τυπικών προσόντων (εμπειρία, 
πτυχία, ξένες γλώσσες) που απαιτούνται από το αντικείμενο δραστηριοποίησης. Ουσιαστικά 
πρόκειται για ένα καθηκοντολόγιο με έμφαση στα καθημερινά καθήκοντα κάθε υπαλλήλου 
με σκοπό την απροβλημάτιστη και εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι περιγραφές θέσεων εργασίας διανέμονται στον εργαζόμενο που καλύπτει τη συγκε-
κριμένη θέση. Διευκρινίζεται ότι σε μια θέση εργασίας μπορούν να εργάζονται περισσότεροι 
από έναν εργαζόμενο καθώς και ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να καλύπτει περισσότερες 
από μια θέσεις εργασίας. Οι περιγραφές θέσεων εργασίας αποτυπώνονται στο Έντυπο: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο και συμπληρώνεται από τη Διοίκηση για κάθε 
θέση που προκύπτει από το οργανόγραμμα που αντιπροσωπεύει το μέγεθος και τη φύση 
κάθε επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση επιχείρησης θα πρέπει να ορίσει αρμόδιο στέλεχος ή να 
αναλάβει η ίδια τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Ποιότητας (ΥΠ) τα οποία θα προσδιορίσει 
στην περιγραφή της σχετικής θέσης εργασίας. Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Ποιότητας 
προκύπτουν ουσιαστικά μέσα από το σύνολο των διαδικασιών που αποτελούν το Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού για κάθε θέση θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του εργαζομένου σε σχέση με τις απαιτήσεις 
που έχει η θέση την οποία πρόκειται να καλύψει. Αυτό δε σημαίνει ότι σε περίπτωση αδυ-
ναμίας ανταπόκρισης του εργαζομένου στις απαιτήσεις της θέσης δεν προχωρά η Διοίκηση 
σε πρόσληψη εφόσον αυτό επιθυμεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχει στον 
εργαζόμενο μέσω εκπαίδευσης όλα τα αναγκαία προσόντα για να ανταποκριθεί επιτυχώς 
στη θέση του.

Στη συνέχεια δίνεται ένα Υπόδειγμα Εντύπου : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Μπορείς να συμπληρώσεις το Έντυπο με βάση μια θέση εργασίας που θα επιλέ-
ξεις από την επιχείρησή σου ή με βάση μια θέση εργασίας  στην οποία έχεις απα-
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σχοληθεί ως εργαζόμενος. Στη συνέχεια συζήτησε το με τους συναδέλφους και 
τον εκπαιδευτή / την εκπαιδεύτριά σου. 

Υπόδειγμα για την  Περιγραφή Θέσης Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ:

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΑΠΟ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
(ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)

Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

	Διαδικασία	εξυπηρέτησης	πελατών

Εντόπισε ένα σύνηθες παράπονο πελατών το οποίο χειρίστηκες  και κατάγραψε το με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα στο αντίστοιχο έντυπο (2.1.3. Υπόδειγμα Εντύπου: 
Παράπονα πελατών).

Συζήτησε τους χειρισμούς που έγιναν με τους συναδέλφους και τον εκπαιδευτή / την 
εκπαιδεύτριά σου.

Εντόπισε τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών.
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Αξιολόγηση

	Άσκηση	

Σχεδίασε ένα Υπόδειγμα Εντύπου Μέτρησης της Ικανοποίησης του πελάτη προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες της επιχείρησης σου ή της επιχείρησης στην οποία εργάζεσαι.

Εξήγησε τους στόχους του εντύπου και τα προσδωκόμενα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή και αξιοποίηση του Εντύπου.

	Ερωτήσεις

1. Ποιες είναι οι αρχές  διοίκησης ολικής ποιότητας;

2. Ποια στάδια περιλαμβάνει ένας κύκλος βελτίωσης;

3. Τι είναι η τεκμηρίωση ποιότητας;

4. Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης ενός συστήματος ποιότητας;

5. Τι οφέλη μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας;
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Παράρτημα

Άσκηση

Σύγκρινε το έντυπό σου με το Υπόδειγμα του κεφ. 2.1.3.

Απαντήσεις	ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.1.

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.2.

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.3.

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.6.

5. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.7.
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Υποενότητα	2.2

Οικονομική	Διαχείριση
2.2.1 Η σημασία της οικονομικής διαχείρισης

2.2.2 Νομική μορφή της επιχείρησης

2.2.3 Το κόστος λειτουργίας μιας μικρής επιχείρησης

2.2.4 Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών

2.2.5 Ο προϋπολογισμός

2.2.6 Η ταμειακή ροή

2.2.7 Το κεφάλαιο κίνησης και ο υπολογισμός του

2.2.8 Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων

Εισαγωγή

 Στόχος

Ο σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να οργανώσεις και να συστηματοποιήσεις τις 
εμπειρικές γνώσεις σου για την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης σου και να κατανο-
ήσεις τις δυνατότητες βελτίωσης που προκύπτουν από την ορθή χρήση και εφαρμογή των 
εργαλείων οικονομικού σχεδιασμού και παρακολούθησης. 

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας θα είσαι σε θέση:

• να κατανοείς τις βασικές έννοιες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση.

• να κατανοείς και να αξιοποιείς τα βασικά εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού και διαχείρι-
σης της επιχείρησής σου.

• να γνωρίζεις και να αξιοποιείς την υποστήριξη των προγραμμάτων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
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 Έννοιες - κλειδιά

• Οικονομική διαχείριση

• Νομική Μορφή

• Κόστος

• Τιμολόγηση

• Ταμειακή ροή

• Προϋπολογισμός

• Χρηματοδότηση

  

 Σύντομη περιγραφή υποενότητας

Η υποενότητα αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει τις βασικές έννοιες της οικονομικής διαχείρι-
σης με τρόπο συνοπτικό, οργανωμένο και συστηματικό. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα από τη χρήση των διάφορων νομικών μορφών για την επιχείρησή σου 
και πραγματεύεται τις έννοιες του κόστους λειτουργίας, της τιμολόγησης προϊόντων, του 
βασικού εργαλείου οικονομικής διαχείρισης που είναι ο προϋπολογισμός και του κρίσιμου 
εργαλείου παρακολούθησης που είναι η ταμειακή ροή.

Η υποενότητα συμπεριλαμβάνει μια συνοπτική αναφορά στις κυριότερες δυνατότητες ενί-
σχυσης και χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας.

	 2.2.1	Η	σημασία	της	οικονομικής	διαχείρισης

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε μια πρακτική προσέγγιση της οικονομικής διαχείρισης 
που σε ενδιαφέρει ώστε να μπορείς να αντιληφθείς τις βασικές οικονομικές λειτουργίες της 
επιχείρησής σου, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να μπορείς να τις παρακολουθήσεις, 
να ελέγξεις  και να αναπροσαρμόζεις τον οικονομικό σου προγραμματισμό, τις δυσκολίες 
και τα εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν και τις δυνατότητες που έχεις για χρηματοδό-
τηση της επιχείρησής σου.

Στο έργο αυτό σε διευκολύνει εξαιρετικά ένα οργανωμένο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο 
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σου επιτρέπει να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των παραγόντων και παραμέτρων 
που επηρεάζουν την επιχείρησή σου σε συσχετισμό με τα κεφάλαιά σου και τους στόχους 
που έχεις θέσει.

Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει μεγάλη αξία ακόμα κι αν είναι συνοπτικό.

Η κατανόηση των αριθμών κέρδους της επιχείρησής σου και η δημιουργία ανάλυσης ενός 
ισορροπημένου προϋπολογισμού είναι το πρώτο βήμα στην παραγωγή ενός επιχειρησιακού 
σχεδίου. Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, τα στοιχεία – κλειδιά ενός επιχειρησιακού 
σχεδίου είναι η ανάλυση του προϋπολογισμού οι προβλέψεις κερδών και ζημιών και η προ-
βολή ταμειακών ροών. (Η προβολή των ταμειακών ροών της επιχείρησης  είναι βασική γιατί 
ακόμα κι αν η επιχείρησή σου πηγαίνει πολύ καλά αν δεν πληρωθείς για 90 – 180 ημέρες 
δεν θα επιζήσει η επιχείρηση αν δεν έχεις κάνει σωστό προγραμματισμό και πρόβλεψη).

Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου σου επιτρέπει, επίσης, να ξέρεις ποιες είναι οι 
προβλεπόμενες αρχικές δαπάνες και με ποιες στρατηγικές θα φθάσεις στους πελάτες σουτ 
ώστε να πραγματοποιήσετε τις προσδοκώμενες πωλήσεις. Αν δεν μπορείς να αποτυπώσεις 
στο χαρτί αυτούς τους υπολογισμούς, δεν θα είσαι σε θέση να τους θέσεις σε λειτουργία 
στην πραγματική ζωή

Η οικονομική διαχείριση αφορά στη διαχείριση των οικονομικών διαδικασιών, των κα-
ταστάσεων και των μεγεθών μιας επιχείρησης δηλαδή τον οικονομικό προγραμματισμό, 
τη διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας και τον οικονομικό έλεγχο.

Η διαχείριση κι η συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης 
στα πλαίσια των φορολογικών υποχρεώσεων απαιτεί την υποστήριξη του επιχειρηματία από 
ένα επαγγελματία φοροτεχνικό - λογιστή και ένα δικηγόρο – νομικό σύμβουλο. Είναι δύο 
απαραίτητοι συνεργάτες – σύμβουλοι που πρέπει να εμπιστεύεσαι απόλυτα και να βρίσκο-
νται στο πλευρό σου αφ’ ενός για να σου παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες αφ’ ετέρου 
για να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Η οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει τρεις βασικές υποχρεώσεις:

• Την πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων.

• Τον έλεγχο και την ενημέρωση του επιχειρηματία ή και των εργαζόμενων που ασχο-
λούνται με την εκτέλεση και τη διαχείριση των οικονομικών συναλλαγών της, με σκοπό 
την ενημέρωση για την πορεία και τη μελλοντική κατεύθυνσή της.

• Την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκτός της επιχείρησης σχετικά με την πορεία 
των εργασιών της. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι τράπεζες, οι πιθανοί επενδυτές κι άλλα 
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άτομα που χρειάζονται τα οικονομικά στοιχεία, τις οικονομικές καταστάσεις κι άλλα εργα-
λεία οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης. 

	 2.2.2	Νομική	μορφή	της	Επιχείρησης

Σημαντική απόφαση στην διάρκεια του σχεδιασμού της επιχείρησης είναι η νομική–φο-
ρολογική μορφή που θα πάρει η εταιρία. Από νομικής πλευράς υπάρχουν οι εξής κύριες 
κατηγορίες εταιριών: Ατομικές επιχειρήσεις, Προσωπικές, Αστικές μη κερδοσκοπικού ή 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις Ανώνυμες.

Η κάθε μορφή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, το 
εύρος και το οικονομικό μέγεθος των εργασιών. Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
σχετικά με την ευθύνη των συμμετεχόντων, την φορολογία των κερδών και την γενικότερη 
εξέλιξη της επιχείρησης. 

	 	 2.2.2.1	 Ατομική	επιχείρηση

Είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης. Ιδρύεται από φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να 
συμμετέχουν σ’ αυτή συνέταιροι. Η ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες της επι-
χείρησης βαρύνουν το φυσικό πρόσωπο. Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι περιοριστικές στους 
τρόπους άντλησης κεφαλαίων κα εν γένει στις συναλλαγές της είτε με άλλες επιχειρήσεις ή 
δημόσιου φορείς.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Χαμηλό κόστος του spin-off11 Απεριόριστη ευθύνη του ιδιοκτήτη απέναντι σε 
τρίτους

Μεγάλη ελευθερία από κανονισμούς Δεν υπάρχει ακολουθία στην λειτουργία της 
επιχείρησης αν λείψει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων Δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων

Χαμηλό απαιτούμενο κεφάλαιο για την έναρξη

Φορολογικά πλεονεκτήματα για τον ιδιοκτήτη

Όλα τα κέρδη στον ιδιοκτήτη

11 Ως “Τεχνοβλαστοί” (Spin-offs) χαρακτηρίζονται οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό την 
οικονομική αξιοποίηση καινοτομικών εν γένει προϊόντων όπως, αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, εφευ-
ρέσεις, υπηρεσίες–Μέθοδοι–Οργανωτικά σχήματα
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	 	 2.2.2.2	 Προσωπική	επιχείρηση

Η προσωπική επιχείρηση είναι συνήθως συνεταιρισμός φυσικών προσώπων, που γνωρίζο-
νται μεταξύ τους και έχουν κοινό αντικείμενο. Για την πιστοποίηση των όρων της συνεργασίας 
και την προστασία των εταίρων από πιθανή διαφωνία, πρέπει να συσταθεί ένα εταιρικό συμ-
βόλαιο. Σύμφωνα με το εταιρικό συμβόλαιο τα κέρδη της επιχείρησης μοιράζονται στους εταί-
ρους. Οι προσωπικές επιχειρήσεις έχουν διάφορες νομικές μορφές όπως Ομόρρυθμος Εται-
ρία Ο.Ε. , Ετερόρρυθμος Εταιρία Ε.Ε, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε., Κοινοπραξία.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Σχετικά εύκολη σύσταση Απεριόριστη ευθύνη των εταίρων απέναντι σε 
τρίτους

Χαμηλό κόστος spin-off Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ακολουθία λει-
τουργίας αν λείψουν οι εταίροι

Πρόσθετες πηγές επενδυτικού κεφαλαίου Κατανομή εξουσίας

Πιθανά φορολογικά πλεονεκτήματα Δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων

Περιορισμένοι κανονισμοί Δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων εταίρων

Ευρύτερη διοικητική βάση Πιθανή ανάπτυξη διαφωνιών μεταξύ των 
εταίρων

Οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση μπορούν 
να δεσμεύσουν τους συνεταίρους χωρίς την 
προέγκριση τους

	 	 2.2.2.3	 Αστική	μη	κερδοσκοπικού	ή	κερδοσκοπικού		
	 	 	 	 	 χαρακτήρα

Πρόκειται για ειδικού τύπου εταιρείες που συνήθως είναι σωματεία, κοινωφελείς επιχει-
ρήσεις κλπ.

	 	 2.2.2.4	 Ανώνυμη	Εταιρεία

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν νομική προσωπικότητα στην οποία δεν υπάρχει προσωπική 
ευθύνη του φορέα, ή των φορέων της, για τις έναντι των τρίτων υποχρεώσεις της. Το κεφά-
λαιο αυτό διαιρείται σε ίσα τμήματα (μετοχές). Οι μετοχές μπορούν να μεταβιβάζονται από 
τους κατόχους σε τρίτους, χωρίς από την αλλαγή αυτή να επηρεάζεται η εταιρία. Η εταιρία 
αυτή έχει δική της επωνυμία, δική της κατοικία και ιθαγένεια. Έχει δε και αυτοτέλεια της εται-
ρική περιουσίας σε σχέση με την ατομική περιουσία των εταίρων.
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Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Περιορισμένη ευθύνη απέναντι σε τρίτους Συνεχής παρακολούθηση

Εξειδικευμένη διοίκηση Δύσκολη μορφή επιχείρησης για να οργανωθεί

Η ιδιοκτησία μεταφέρεται Περιορισμοί βάσει κανονισμών

Πιθανά φορολογικά πλεονεκτήματα Έντονη και εκτενή λογιστική παρακολούθηση

Συνεχής δραστηριοποίηση Φορολογική πολυπλοκότητα που μπορεί να 
οδηγήσει σε οφέλη

Αυτόνομη νομική οντότητα

Ευκολότερη στην άντληση επενδυτικών 
κεφαλαίων

ΠΗΓΗ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: www.vrc.gr

	 	 2.2.2.5	 Προστάτεψε		τα	προσωπικά	σου	περιουσιακά		
	 	 	 	 	 στοιχεία

Όπως διαπιστώνεις στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση, είσαι συ-
νήθως προσωπικά υπεύθυνος για όλες τις κρίσεις και τα χρέη που η υφίσταται επιχείρηση. 
Αυτό περιλαμβάνει τα επιχειρησιακά δάνεια, τους φόρους, τα χρήματα που οφείλονται στους 
προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες καθώς και οποιεσδήποτε κρίσεις ενάντια στην επιχείρηση 
ως αποτέλεσμα μιας δίκης. Εάν δεν προστατεύσεις τον εαυτό σου ένας πιστωτής μπορεί να 
διεκδικήσει προσωπικά περιουσιακά στοιχεία όπως το αυτοκίνητό και το σπίτι σου, για την 
πληρωμή των χρεών σου.

Φρόντισε να διασφαλιστείς όσο μπορείς και να επιλέξεις τη σωστή κατηγορία επιχείρησης 
που θα έχει ενδεχομένως τις μικρότερες επιπλοκές σε περιπτώσεις χρεών.

Μια πολύ χρήσιμη συμβουλή που βγαίνει από την πικρή εμπειρία της διαχείρισης πολλών 
επιχειρήσεων είναι ότι θα πρέπει να κάνεις ένα σαφή διαχωρισμό των προσωπικών και οικο-
γενειακών σου κεφαλαίων και του προϋπολογισμού της επιχείρησης. Ακόμα κι αν επιλέξεις 
να «βάζεις» δικά σου ή οικογενειακά χρήματα στην επιχείρηση να θυμάσαι πάντα να τα υπο-
λογίζεις στα κόστη σου ως δάνεια και να προγραμματίζεις την πληρωμή τους. 

	 2.2.3	Το	κόστος	λειτουργίας	μιας	μικρής	επιχείρησης	-	Έξοδα

Υπάρχουν δύο τρόποι να ενισχύσεις τα κέρδη σου: να πουλάς περισσότερα και να ξοδεύ-
εις  λιγότερα. Για να ξοδεύετε λιγότερα, πρέπει να ξέρεις ποια ακριβώς είναι τα έξοδά σου, 
πού πηγαίνουν τα χρήματά σου. 
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Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της οικονομικής διαχείρισης είναι η παρακολούθηση των 
εξόδων της επιχείρησής.

Το κόστος λειτουργίας  της επιχείρησης υπολογίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες εξό-
δων – δαπανών:

Αμοιβές Προσωπικού

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που χρειάζεται η επιχείρηση 
για την λειτουργία της υπολογίζεις τις αμοιβές τους. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί η βάση 
με την οποία υπολογίζονται οι μισθοί του προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιού-
νται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας βάσει των οποίων υπολογίζεται ο προβλεπόμενος 
μισθός ανά κατηγορία εργαζομένων και οι προβλεπόμενες εργοδοτικές εισφορές και επι-
βαρύνσεις (δώρα, επίδομα αδείας).

Δεν είναι απαραίτητο τον πρώτο καιρό ίδρυσης μιας επιχείρησης να ξεκινήσεις με  πολλά 
άτομα σε αυτή, αφού ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί όλες οι δραστηριότητες και δεν έχουν 
ξεκινήσει οι παραγγελίες και οι πωλήσεις. Μπορείς να κάνεις τις προσλήψεις σταδιακά.

Δώσε προσοχή στο καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων και των συνεργατών σου.

Ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης δημιουργούνται και διαφορετικά κόστη για την 
επιχείρησή σου.

Αν απασχολείς προσωπικό με συμβάσεις έργου πρόσεξε το φορολογικό και εργασιακό 
καθεστώς που τους διέπει. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου διέ-
πονται από άλλο ασφαλιστικό και φορολογικό καθεστώς. Εξέτασε αν θα πρέπει το προσω-
πικό σου να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης και αν θα πρέπει να είναι αποκλειστικής 
απασχόλησης ή όχι.  Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίζεσαι είναι η νόμιμη και σωστή 
αποτύπωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων και συνεργατών σου 
στις συμβάσεις που συνυπογράφετε. 

Πολλοί από τους εργαζόμενους και συνεργάτες μπορεί να είναι είτε εν δυνάμει μελλο-
ντικοί επιχειρηματίες είτε να απολυθούν από σένα (μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νο-
μοθεσίας). Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσεις όλα τα δικαιώματά σου και τα copy right 
καθώς επίσης και να συνεχίσεις να έχεις την ίδια αξιοπιστία ως επιχείρηση ανεξάρτητα από 
τα πρόσωπα. 
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Μην δίνεις οποιεσδήποτε υποσχέσεις στους μελλοντικούς ή τρέχοντες υπαλλήλους ότι 
προσφέρεις μια μόνιμη εργασία ή ότι θα χάσουν την εργασία τους μόνο εάν αποδώσουν κα-
κώς, επειδή αυτό θα περιορίσει τη δυνατότητά σου να απολύσεις τον υπάλληλο για άλλους 
λόγους, όπως οι συγκρούσεις προσωπικότητας ή οικονομικοί λόγοι ή η αναδιάρθρωση της 
επιχείρησής σου κλπ.

Αφανή κόστη προσωπικού

Θα πρέπει να υπολογίζεις πάντα στα κόστη προσωπικού και την δική σου εργασία καθώς 
και την εργασία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών της οικογενείας σου,  που 
ενδεχομένων εργάζονται στην επιχείρηση σου. 

Δαπάνες Ενοικίου

Τα ενοίκια επιβαρύνονται βάσει νόμου με αύξηση 10 % ετησίως.

Γενικά λειτουργικά έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα αναφέρονται σε μηνιαία έξοδα λειτουργίας, όπως λογαρια-
σμοί ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, Internet κ.λπ..

Είναι απαραίτητο να βασιστείς σε κάποιους υπολογισμούς για τις δαπάνες Ύδρευσης 
– Φωτισμού, τηλεφώνου. Οι δαπάνες Ύδρευσης υπολογίζονται ανά τρίμηνο,  οι δαπάνες 
Φωτισμού ανά τετράμηνο και οι δαπάνες τηλεφώνου ανά δίμηνο.

Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσεις ότι οι δαπάνες αυτές θα προσαυξάνονται κατά ένα 
ποσοστό που κυμαίνεται από 5 –7 %. 

Δαπάνες προμηθειών

Οι προμήθειες γίνονται με βάση τις ανάγκες της μικρής επιχείρησης. Επέλεξε με προσοχή 
τους προμηθευτές σου. Αξιοποίησε τις μακροχρόνιες συνεργασίες που προσφέρουν πλεο-
νεκτήματα σε κόστος, ποιότητα, χρόνο παράδοσης, σχέσεις εμπιστοσύνης. 

Επέλεξε καινούργιους προμηθευτές όταν μπορείς να μειώσεις τα κόστη σου χωρίς να 
συμβεί αυτό σε βάρος της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών σου.

Οι προμήθειες είναι ένας τομέας που μπορούν να εφαρμοστούν συνεργασίες επιχειρήσε-
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ων τύπου cluster12. Οι μαζικές αγορές για ομοειδείς επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργή-
σουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα μια και προσφέρουν μια οικονομία κλίμακας.

Ένα ενδιαφέρον ελληνικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Leading Tourism Cluster 
(L.T.C.). η οποία προχώρησε στην πραγματοποίηση σημαντικών συνεργασιών με εται-
ρίες από τον κλάδο των προμηθειών, μεταξύ των οποίων η Pepsico και η Creta Farm. 
Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρία επιχειρηματικής διαδικτύωσης με την επωνυμία, 
Leading Tourism Cluster (L.T.C.), η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2006, με στόχο 
την ανάπτυξη της συνεργασίας των ξενοδόχων στους τομείς των προμηθειών, της τεχνο-
λογίας, της διασφάλισης ποιότητας, της εκπαίδευσης και της διαχείρισης προσωπικού. 

Στους έξι μήνες λειτουργίας της, η L.T.C., έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον 
τομέα των προμηθειών και ειδικότερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και πο-
τών (Κατεψυγμένα Κρέατα, Λαχανικά, Ψαρικά, Ποτά και Αναψυκτικά, Γαλακτοκομικά, Αλ-
λαντικά, Είδη ζαχαροπλαστικής και Έλαια και βούτυρα), προϋπολογιζόμενου συνολικού 
τζίρου 10.000.000 ευρώ. Η L.T.C., σε πρώτη φάση έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση 
των παραπάνω κατηγοριών και τον έλεγχο ποιότητας αυτών, η δε διαδικασία της λήψης 
παραγγελιών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της L.T.C.. Στα σχέδια της LTC για 
την επόμενη σαιζόν (2008) είναι η επέκταση της δραστηριότητάς της στους υπόλοιπους 
τομείς προμηθειών. 

ΠΗΓΗ: Leading Tourism Cluster: www.ltc.gr

Για τη σωστή διαχείριση των αγορών θα πρέπει να έχεις μια πλήρη εικόνα της κατάστα-
σης που επικρατεί στην επιχείρησή σου ώστε να κάνεις τις αναγκαίες παραγγελίες. Η διαχεί-
ριση των προμηθειών σου συνδέεται άμεσα με την παρακολούθηση της ταμειακής ροής.

Δαπάνες Προβολής και Διαφήμισης

Για την σωστή παρουσίαση των υποστηρικτικών λειτουργιών της επιχείρησης και της 
επαγγελματικής διάθεσης πρέπει να γίνει ένας αρχικός υπολογισμός των ενεργειών προβο-
λής και διαφήμισης με στόχο την προώθηση των πωλήσεων. Αυτές οι ενέργειες περιλαμ-
βάνουν την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών, την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων 
και την διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης θα πρέπει η επιχείρηση 

12 Τα clusters είναι συνεργατικοί σχηματισμοί επιχειρήσεων που προβλέπεται να  χρηματοδοτηθούν από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007 – 2010.
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να δείξει την διάθεση της για την συνεχή προβολή και διαφήμιση. Αυτό μπορεί να φανεί με 
μία πρόβλεψη ετήσιας αύξησης των δαπανών για τέτοιες ενέργειες κατά ένα ποσοστό της 
τάξης του 5-8 %.

Γραφική Ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Για την  λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να λάβεις υπ’ όψιν τα έξοδα γραφικής ύλης 
(χαρτί εκτύπωσης, φωτοαντίγραφα κ.λ.π) και αναλώσιμα του Η/Υ (μελάνι, δισκέτες κ.λ.π). 
Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και υπολογίζεται ετήσια προσαύξηση.

Λοιπές Δαπάνες

Στις δαπάνες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται διάφορα υλικά καθαρισμού, εισφορές 
σε Επιμελητήρια – Ταμεία, και γενικά δαπάνες που είναι σταθερής μορφής και επαναλαμβα-
νόμενες. Οι δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται με ετήσια προσαύξηση.

Δαπάνες Συντήρησης και Κίνησης Αυτοκινήτου

Σε περίπτωση που η χρήση αυτοκινήτου είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχεί-
ρησης σου θα πρέπει να συμπεριλάβεις και τον υπολογισμό δαπανών για Συντήρηση και 
Κίνηση Αυτοκινήτου. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, 
ασφάλειες και λοιπές δαπάνες. 

Οι δαπάνες για καύσιμα υπολογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι υπόλοιπες δαπάνες υπολογίζονται βάσει χιλιομέτρων.

Ετήσια Προσαύξηση: 5% για Απρόβλεπτα Έξοδα

Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται σε ποσοστό 5% επί των προβλεπόμενων ετήσιων 
λειτουργικών εξόδων και εκτιμάται ότι προσαυξάνονται κατά 5% κάθε χρόνο.

Πάγια κόστη που αφορούν στα αρχικά έξοδα σύστασης κι εγκατάστασης μιας επι-
χείρησης όπως:

• Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης της επιχείρησης.

• Εξοπλισμός που είναι απαραίτητο να αγοράσει η επιχείρηση για τις ανάγκες λειτουργίας 
της.
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• Έξοδα ίδρυσης της Επιχείρησης. (συμπεριλαμβανομένων ιδρυτικών και προλειτουργικών 
δαπανών όπως εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη  στην Εφορία κ.α)

• Άλλα έξοδα της Επιχείρησης όπως δαπάνες τηλεφωνικής σύνδεσης, σύνδεσης με την 
ΔΕΗ, δημιουργία λογότυπου και διαφημιστικού τρίπτυχου κ.α

• Απρόβλεπτα έξοδα Επιχείρησης που θα προκύψουν κατά την ίδρυση της επιχείρησης (πε-
ρίπου το 5% των συνολικών δαπανών παγίων στοιχείων).

• Αποσβέσεις παγίων στοιχείων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

Αποταμίευσε όσα περισσότερα χρήματα μπορείς πριν ξεκινήσεις.

Στον πρώτο χρόνο της επιχείρησης η εικόνα των εσόδων και των εξόδων μπορεί να είναι 
αποθαρρυντική. Δηλαδή, από τη μια εμφανίζονται σχεδόν μηδενικά έσοδα κι από την άλλη 
τα κεφάλαια που απαιτούνται για την αγορά εξοπλισμού ή για άλλα έξοδα αφορούν σε με-
γάλα ποσά για το μικροεπιχειρηματία.

Η πρώτη φάση λειτουργίας μιας επιχείρησης είναι φάση επένδυσης. Τα κέρδη συνήθως 
αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από μια χρονική περίοδο, όταν έχει παρέλθει η διαδικασία 
της επένδυσης που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της. Με την πάροδο του χρόνου η 
επιχείρηση καθιερώνεται κι αποκτά ένα μερίδιο αγοράς κι ένα πελατολόγιο που αποτελεί την 
βασική πηγή απόκτησης εσόδων.

Αν ξεκίνησες την επιχείρησή σου πρόσφατα, θα πρέπει να κάνεις υπομονή τουλάχιστον 
ένα εξάμηνο μέχρι να αρχίσεις να έχεις έσοδα. Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τη 
φύση των δραστηριοτήτων της και το ύψος της επένδυσης μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις 
ακόμα περισσότερο.

Συχνά οι άνθρωποι ξεκινούν επιχειρήσεις χωρίς να έχουν καθόλου οικονομίες, χρησιμο-
ποιώντας αποκλειστικά δάνεια από φίλους ή  από τράπεζες. Πιστεύουν ότι θα είναι σε θέση 
να αποπληρώνουν τα χρέη τους από τα πρώτα κέρδη. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι 
ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες ή χρόνος για να έρθουν τα πρώτα κέρδη. Και όταν οι δανει-
στές ανακαλύπτουν ότι η επιχείρηση δεν είναι τόσο επικερδής όσο αναμενόταν πιέζουν για 
την αποπληρωμή των χρεών. Πολλές φορές οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να καταφεύ-
γουν σε στεγαστικά ή προσωπικά δάνεια ή στις πιστωτικές τους κάρτες για να πληρώνουν το 
δάνειο της επιχείρησης, πράγμα που δημιουργεί επιπλέον κινδύνους.

Ένας καλύτερος σχεδιασμός είναι να αποταμιεύσεις όσο περισσότερα χρήματα μπορείς, 
συμπεριλαμβανομένων και όσων χρειάζεσαι για τα κόστη διαβίωσης για ένα ή δύο χρόνια, 
συνεκτιμώντας ακόμα και το σενάριο (σχετικά απίθανο) ότι η επιχείρησή σου δε θα αποδώ-
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σει για δύο χρόνια. Ακόμα κι αν πάει πολύ καλά η επιχείρησή σου και όλοι οι οφειλέτες πλη-
ρώνουν εμπρόθεσμα (πράγμα καθόλου σίγουρο) θα έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να 
επανεπενδύσεις στην επιχείρησή σου.

Ξεκίνα προσεκτικά και με μικρά βήματα

Να σκέφτεσαι με μέτρο. Μην παραιτηθείς αν μπορείς να εργάζεσαι ταυτόχρονα και σε 
άλλη εργασία, μη προσλαμβάνεις προσωπικό αν δεν μπορείς ακόμη να το απασχολήσεις. 
Μπορείς να ξεκινήσεις με μερική απασχόληση, συμβάσεις έργου ή επινοικίαση προσωπι-
κού.

Αν ξεκινήσεις έτσι θα έχεις την ευκαιρία να αποφύγεις  μεγάλα άσκοπα χρέη και επιβαρύν-
σεις (φορολογικές, ΙΚΑ κλπ), να μάθεις από την εμπειρία σου  και να αναπροσαρμόσεις  τα 
προϊόντα / τις υπηρεσίες και τους λάθος σχεδιασμούς που ενδεχομένως έχεις  κάνει

	 2.2.4	Τιμολόγηση	προϊόντων	-	υπηρεσιών

Η τιμολόγηση προϊόντων – υπηρεσιών είναι μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη από την 
κοστολόγηση. Εδώ, δε θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου μόνο οικονομικά στοιχεία ή άλλα 
μεγέθη, αλλά να έχεις κάνει λεπτομερή και προσεκτική μελέτη δύο άλλων παραγόντων:

• Της ανάλυσης των ανταγωνιστών και της πολιτικής τιμολόγησης που ακολουθούν.

• Της ανάλυσης της στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρησή σου. Η τιμολογιακή πολιτική 
θα πρέπει να συμφωνεί με τη στρατηγική της επιχείρησης και να βοηθήσει στην υλοποίηση 
των στόχων της.

Επίσης, θα πρέπει να προσέχεις και τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε θέματα 
ανατιμήσεων κι αλλαγής τιμών των βασικών ειδών της δικής σου παραγωγής από τους 
διάφορους προμηθευτές.

Οι βασικές πολιτικές τιμολόγησης που προτείνονται για το μέγεθος της μικρής επι-
χείρησης είναι κυρίως οι μέθοδοι που βασίζονται στο κόστος. Από αυτές τις μεθόδους, οι 
βασικότερες είναι:

• η μέθοδος κόστους – συν (cost plus).
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Για παράδειγμα:

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4.1 – Μέθοδος τιμολόγησης κόστους – συν

ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (ανά μονάδα) 10

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ (ανά μονάδα) 
[20% του μεταβλητού κόστους]

2

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 
[20% του μεταβλητού κόστους]

2

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 14 = 10 + 2 + 2 

ΠΗΓΗ: Σιώμκος, Γ. (2002). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ.

Για κάθε μονάδα προϊόντος ισχύει η παρακάτω εξίσωση:

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ = ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

• μέθοδος περιθωρίου κέρδους (markup).

Η μεθοδολογία τιμολόγησης ακολουθεί τη φιλοσοφία του πίνακα 9.3.6.2

  ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.4.2 – Μέθοδος τιμολόγησης περιθωρίου κέρδους (markup)

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 1€

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 0,5 30.000€

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 60.000€

ΚΟΣΤΟΣ 1,5

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 0,375 12.000 
20% 

(επί των πωλήσεων)

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 1,5/0,8 = 1,875 72.000€

ΠΗΓΗ: Σιώμκος, Γ. (2002). Στρατηγικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ.

Για τον υπολογισμό της τιμής πώλησης βασίσου στον τύπο που ακολουθεί:

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ = ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 1 - ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΚΕΡΔΟΣ (% 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
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	 2.2.5	Ο	προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της επιχείρησής σου είναι απλώς ένα σύνολο οδηγιών που αφορά τις 
αγοραστικές και αποταμιευτικές σου συνήθειες. 

Ο προϋπολογισμός είναι εργαλείο:

• οικονομικής διαχείρισης.

• πρόβλεψης αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

• σωστής κατανομής των πόρων στην παραγωγική διαδικασία.

• ελέγχου των αποτελεσμάτων της γενικής λειτουργίας της επιχείρησης και της επίδοσης 
των διαφόρων τμημάτων.

• προειδοποίησης στην περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλέψεις.

Η διαρκής εφαρμογή ενός προϋπολογισμού είναι ζήτημα εκπαίδευσης. Θα χρειαστείς 
χρόνο μέχρι να μπορέσεις να χειρίζεσαι θέματα όπως η περικοπή δαπανών, να γνωρίζεις 
πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η διευθέτηση μιας επιταγής με το προϊόν μισθοδοσίας 
ή πόσο ταμειακό απόθεμα θα πρέπει να διατηρείς. Ωστόσο, μπορείτε να μάθεις να προσαρ-
μόζεις τον προϋπολογισμό σου κατά την πορεία των επιχειρηματικών εργασιών και ορισμέ-
νες υποθέσεις μπορούν σταδιακά να μετατραπούν σε προβλέψιμες και χρήσιμες πρακτικές.

Να είσαι προετοιμασμένος για ενδεχόμενες αστοχίες στις εκτιμήσεις προϋπολογισμού

Αυτός θα πρέπει να είναι ο πρώτος κανόνας κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού: 
να γνωρίζεις ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού σου είναι η βέλτιστη δυνατή εικασία 
και τίποτα περισσότερο. Για παράδειγμα, εάν υπολογίζεις στον προϋπολογισμό σου το ίδιο 
ποσό κάθε μήνα για υπεραστικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και ο λογαριασμός σου υπερβαί-
νει διαρκώς κατά 20% το προϋπολογισμένο ποσό, δοκίμασε π.χ. για τρεις συνεχόμενους 
μήνες να αυξήσεις τον προϋπολογισμό του τηλεφώνου σου κατά 20%. Εάν ο λογαριασμός 
που προκύπτει είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερος από το προϋπολογισμένο ποσό, μπορείτε 
να περικόψεις το μερίδιο που αναλογεί στο τηλέφωνο. Προκειμένου να υπάρχει όσο το δυ-
νατόν ομαλότερη οργάνωση των στοιχείων, προσπάθησε να επαναπροσδιορίσεις κάποιον 
άλλο τομέα του συνολικού προϋπολογισμού ως αντιστάθμιση στην (ανα)προσαρμογή. 
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Κατά την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού μικρομεσαίας επιχείρησης, η απαρέγκλιτη τή-
ρησή του συνήθως απαιτεί παράλληλα έναν βαθμό ευελιξίας. Για παράδειγμα, εάν τα έσο-
δα δεν ανταποκρίνονται στο αναμενόμενο ποσό – και αυτό είναι πολύ πιθανό – πρέπει να 
περικόψεις ορισμένες δαπάνες για αντιστάθμιση. Αν τα έσοδα υπερβαίνουν τις προσδοκίες, 
ίσως θα πρέπει να επενδύσεις σε καλύτερο εξοπλισμό.

Για να βρίσκεσαι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού, πρέπει να παρακολουθείς τα ταμει-
ακά διαθέσιμα. Να παρακολουθείτε προσεκτικά τα έσοδά σου, για να βεβαιώνεσαι ότι διαθέ-
τεις επαρκές κεφάλαιο για την πληρωμή των λογαριασμών σου, ειδικά αν μεταξύ της εξαρ-
γύρωσης επιταγών με το προϊόν μισθοδοσίας παρέρχονται μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Όταν καταρτίζεις τον προϋπολογισμό σου, είναι προτιμότερο να υπολογίζεις θεωρητικά 
μεγαλύτερες δαπάνες και λιγότερα αναμενόμενα έσοδα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μια 
πολύ αποτελεσματική στρατηγική, όταν είσαι βέβαιος ότι θα υπάρξει παρακώλυση στα ταμει-
ακά διαθέσιμα. Εξέτασε οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να περιορίσει το κόστος, όπως προ-
γράμματα τηλεφωνικών κλήσεων, οικονομικότερα έπιπλα γραφείου και λοιπούς τρόπους 
ελαχιστοποίησης των όποιων επιβαρύνσεων.

Η αβεβαιότητα στο πλαίσιο της κατάρτισης προϋπολογισμού – όσον αφορά αμφότερα τα 
έσοδα και έξοδα – αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την επιβίωση και επιτυχία 
οποιασδήποτε μικρομεσαίας επιχείρησης. Η μεγαλύτερη δυνατή περικοπή των δαπανών εί-
ναι πάντα αποτελεσματική, ωστόσο είναι επίσης συνετή η αποταμίευση εσόδων όποτε είναι 
εφικτό. Δημιούργησε ταμειακό απόθεμα. Εάν έχεις τη δυνατότητα, προόρισε ένα μέρος από 
κάθε επιταγή που λαμβάνεις  και αποταμίευσε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το χρηματικό ποσό 
μπορεί να αποβεί χρήσιμο για προβλεπόμενα έξοδα, όπως φόροι, και επίσης μπορεί να 
αποδειχθεί η απόλυτη σωτηρία εάν απροσδόκητα απαιτηθεί η πληρωμή ενός υψηλού λογα-
ριασμού. Κατ’ αντιδιαστολή, εάν σκοπεύετε να ξεκινήσεις μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
κάποια μελλοντική στιγμή, άρχισε να αποταμιεύεις, καθώς τα χρήματα της αποταμίευσης 
μπορεί εν τέλει να σε βοηθήσουν με τρόπους που ίσως δεν μπορείς καν να φανταστείς.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις τον προϋπολογισμό κάθε μήνα, να εξετάζεις τα ταμειακά 
διαθέσιμα, για να βεβαιώνεσαι ότι το διαθέσιμο κεφάλαιο είναι επαρκές για να καλύψει τις 
υποχρεώσεις σου. Εάν προσαρμόζεις τον προϋπολογισμό σου κατά την πορεία των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων, θα έχεις ένα ορισμένο κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση 
υπέρβασης των μηνιαίων υποχρεώσεων. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το κεφάλαιο, 
όταν το κόστος είναι μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, και αντιστοίχως να αποταμιεύσεις τα 
χρήματα ως κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης, όποτε ο προϋπολογισμός το επιτρέπει.

Ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι ένα μέσον αυτοσυγκράτησης και όχι ένας περιοριστι-
κός παράγοντας.
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Η κατάρτιση και η απαρέγκλιτη τήρηση ενός δομημένου προϋπολογισμού είναι η πλέον 
αποτελεσματική άσκηση δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ωστόσο, μπορείς ελεύθερα να απο-
κλίνεις από τον προϋπολογισμό σου περιστασιακά, εάν πραγματικά το επιτάσσουν οι συν-
θήκες. Συχνά είναι αδύνατο να οριστεί προϋπολογισμός για ένα σημαντικό σεμινάριο που 
ανακοινώνεται την τελευταία στιγμή ή για ένα ταξίδι σε μια εμπορική έκθεση που συνεπάγεται 
σημαντικές επαφές. Εάν είσαι υπερβολικά αυστηρός όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα 
αρνηθείς να δαπανήσεις χρήματα, όταν πραγματικά θα πρέπει.

Εάν έχεις πραγματικά προσπαθήσει να καταρτίσεις έναν επιχειρηματικό προϋπολογισμό, 
καλό είναι να τον τηρήσεις ώστε να αποκομίσεις τα οφέλη που έχεις υπολογίσει.

ΠΗΓΗ: 8 τρόποι για την οργάνωση αποτελεσματικού προϋπολογισμού, Jeff Wuorio, http://www.microsoft.com/
hellas/smallbiz/themes/manage-your-finances/8-ways-to-make-a-budget-work.mspx

	 2.2.6	Η	ταμειακή	ροή

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες είναι η ταμειακή ροή της επιχείρησης σου, η 
οποία μετρά πόσο ρευστό είναι διαθέσιμο για χρήση σε μια ορισμένη χρονική στιγμή. Αυτό 
διαφέρει από το κέρδος, επειδή το κέρδος περιλαμβάνει συνήθως χρήματα που σου οφεί-
λουν οι πελάτες σου. Περιμένεις να πάρεις τα χρήματα αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά 
δεν είναι αυτήν τη στιγμή διαθέσιμα για να τα χρησιμοποιήσεις.

Πολλές επιχειρήσεις έρχονται σε δύσκολη θέση επειδή βλέπουν ότι έχουν αρκετά μεγάλο 
καθαρό κέρδος και πιστεύουν ότι έχουν αρκετά χρήματα για να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους ή να επενδύσουν στην επέκτασή τους. Μόνο αφού αρχίσουν να ελέγχουν τον 
προϋπολογισμό τους συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν τόσα μετρητά όσα νόμιζαν.

Η κατάσταση ταμειακών ροών είναι μια πολύ σημαντική κατάσταση για τους εξής λό-
γους:

• Αποτυπώνεις γραπτά από πού περιμένεις να εισπράξεις μετρητά.

• Λαμβάνεις ευκολότερα αποφάσεις σχετικά με το πώς θα διαθέσεις παραγωγικά κι επεν-
δυτικά τα χρήματα αυτά.

• Παρέχει ένα βοηθητικό εργαλείο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της ταμειακής διαχεί-
ρισης. 

• Λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου για τη σύγκριση των προσδοκώμενων και των πραγματι-
κών αποτελεσμάτων.

• Παρέχει τη δυνατότητα ενός χρήσιμου πόρου.
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• Λειτουργεί ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου σε περιόδους ή καταστάσεις έλλειψης ή 
κακής πολιτικής μετρητών.

Η κατάσταση ταμιακών ροών είναι η κατάσταση που απεικονίζει τις ταμιακές ροές στη 
διάρκεια της χρήσης, σύμφωνα με την παρακάτω κατάταξη:

• Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

• Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες.

• Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Η σύνταξη της κατάστασης ταμειακών ροών μπορεί να γίνει ανάλογα με τη δραστηριότητα 
με την οποία συνδέεται η μεταβολή της ταμειακής κατάστασης ή ανάλογα με το είδος της 
μεταβολής, δηλαδή αν αυτή η μεταβολή είναι εισροή ή εκροή.

 ΣΧΗΜΑ 2.2.6.1 
 Πρότυπο κατάστασης ταμιακών ροών ανά είδος δραστηριότητας

Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΟΣΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 Κέρδη μετά από φόρους

1.2 Μετατροπή αποτελέσματος σε Ταμιακή Βάση

1.3 Αποσβέσεις

1.4 Αύξηση λογαριασμού πελατών

1.5 Αύξηση αποθεμάτων

1.6 Μείωση προπληρωθέντων εξόδων

1.7 Αύξηση λογαριασμού προμηθευτών

1.8 Μείωση εξόδων πληρωτέων

1.9 Κέρδος πώλησης παγίων

1.10 Αύξηση φόρων πληρωτέων

Καθαρή ροή χρήματος από 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.1 Είσπραξη από πώληση παγίων

2.2 Αγορές παγίων

Καθαρή ροή χρήματος από 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.1 Αύξηση δανείων

3.2 Καθαρή ροή από 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρή αύξηση ή μείωση διαθεσίμων 
(1+2+3)

+ Υπόλοιπο διαθεσίμων αρχής έτους

= Υπόλοιπο διαθεσίμων τέλους έτους

ΠΗΓΗ: Καζαντζής, Χ. (2005). Σημειώσεις Διοικητικής Λογιστικής. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Τμήμα Οργά-
νωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 ΣΧΗΜΑ 2.2.6.2 
 Πρότυπο κατάστασης ταμιακών ροών με διαχωρισμό σε εισροές  
 και εκροές ταμείου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΣΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις τρέχοντος έτους

Διαφορά προκαταβολής πελατών

Εισπράξεις από πωλήσεις παρελθόντος έτους

Προβλέψεις επισφαλειών

Δάνεια παγίων

Επιδοτήσεις επενδύσεων

Επιδοτήσεις τόκων δανείου παγίων

Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας Ο.Α.Ε.Δ.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΕΚΡΟΕΣ

Αγορές πρώτων υλών τρέχοντος έτους

Διαφορά αποθεμάτων πρώτων υλών

Διαφορά αποθεμάτων ετοίμων

Υποχρεώσεις αγορών προηγούμενων ετών

Γενικά έξοδα διαχείρισης
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Γενικά έξοδα διάθεσης

Χρηματ/ικά έξοδα δανείων παγίων στοιχείων

Χρηματ/ικα έξοδα δανείων κεφαλαίου κίνησης

Εξυπηρέτηση δανείων παγίων στοιχείων

Εξυπηρέτηση δανείων κεφαλαίου κίνησης

Καταβλητέοι φόροι

Λοιπά έξοδα

Νέα πάγια

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ

ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Α) - (Β) ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΗΓΗ: IDEOPOLIS (www.ideopolis.gr)

 

Πώς μπορείς να βελτιώσεις τις ταμειακές ροές

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεύθυνση μιας μικρής επιχείρησης είναι τα 
σκαμπανεβάσματά της. Αυτό δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική ροή, αλλά και τις ταμεια-
κές ροές. Μερικές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορείς να αξιοποιήσεις τις ακόλου-
θες συμβουλές ώστε να βελτιώσεις τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σου.

Στέλνε εγκαίρως τους λογαριασμούς

Πραγματικά μπορεί να είσαι τόσο απασχολημένος με την ανάπτυξη της εταιρείας σου που 
να μην προλαβαίνεις να ασχοληθείς με την αποστολή των λογαριασμών σε τακτική βάση. 
Είναι ένα συνηθισμένο, αλλά εξοντωτικό, πρόβλημα.

Αν δεν έχεις υλοποιήσει ήδη κάποιο σύστημα, άρχισε να χρεώνεις για τα έργα σε τακτική 
βάση. Όταν αναλαμβάνεις μακροπρόθεσμα έργα ή πελάτες, διαπραγματευσουε από πριν για 
τις τακτικές πληρωμές αντί να αφήνεις το ποσό να συγκεντρώνεται.

Δημιούργησε κίνητρα για πιο γρήγορες πληρωμές

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν μερικές φορές να μειώσουν το χρόνο αναμονής για πλη-
ρωμές προσφέροντας έκπτωση για γρήγορη πληρωμή. Μερικές επιχειρήσεις προσφέρουν 
εκπτώσεις 1% ή 2% για πληρωμή εντός 10 ημερών. 
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Να αποφεύγεις από την αρχή τους πελάτες που πληρώνουν αργά ή καθόλου

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγεις προβλήματα με τις ταμειακές ροές επειδή δεν λα-
βαίνεις τις πληρωμές, είναι να προλαβαίνεις καταστάσεις πριν γίνουν χρέη. Έτσι, αν κάποιος 
πρόκειται να γίνει σημαντικός πελάτης, κάνε μια έρευνα. Έλεγξε την πιστωτική του ικανότη-
τα. Τηλεφώνησε άλλες επιχειρήσεις που είχαν σχέση με τον πελάτη.

Χρησιμοποίησε αντιπραγματισμό αντί για ρευστό

Μπορείς να μειώσεις την πίεση στα χρήματά σου αν χρειάζεσαι κάτι από κάποιον και μπο-
ρείς να προσφέρεις δικά σου προϊόντα ή υπηρεσίες ως αντάλλαγμα.

Κάνε περικοπές στο απόθεμά σου

Τα χρήματα που δεσμεύεις σε απόθεμα είναι χρήματα που δεν παράγουν τόκο ή δεν αυ-
ξάνονται. Ορισμένες φορές, η μείωση αποθέματος μπορεί να είναι εξαιρετικά απλή. Για πα-
ράδειγμα υπάρχουν εστιατόρια που μειώνουν το μέγεθος της κάβας τους, επικεντρώνονται 
σε ποιοτικά κρασιά από λίγες περιοχές αντί να έχουν τα πάντα σε κάθε γεύμα. Αν ο πελάτης 
έχει ακόμα καλές επιλογές, ίσως δεν έχει σημασία που είναι λιγότερες από πριν.

Μπορείς να ενοποιήσεις τα δάνειά σου

Συχνά είναι δύσκολο για μικρές επιχειρήσεις να δανειστούν χρήματα. Ωστόσο, είναι εκ-
πληκτικό με πόσους τρόπους οι επιχειρηματίες καταφέρνουν τελικά να δανειστούν. Ένας 
ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης έχει μόνο έναν υπάλληλο, αλλά έχει τέσσερα δάνεια για 
την επιχείρησή του: δάνειο για τον εξοπλισμό, δάνειο για το αυτοκίνητο, επιχειρηματική πί-
στωση και εταιρική πιστωτική κάρτα. Αν έχεις και εσύ περισσότερα από ένα δάνεια, εξέτασε 
τα επιτόκια και τους όρους για το καθένα. Ίσως μπορέσεις να ενοποιήσεις δύο ή περισσότε-
ρα δάνεια σε λογαριασμό με μικρότερο επιτόκιο και να βελτιώσεις την ταμειακή ροή. Καλό 
είναι βέβαια να μην καθυστερείς τις δόσεις. Αν όμως σκεφτείς να ενοποιήσεις τα υπάρχοντα 
δάνεια σε ένα νέο, μπορείς να εξετάσεις το ενδεχόμενο ενός δανείου με μεγαλύτερο ορίζο-
ντα αποπληρωμής για μικρότερες δόσεις. 

ΠΗΓΗ: 6 τρόποι να βελτιώσετε τις ταμειακές ροές της επιχείρησής σας, Joseph Anthony,  
www.microsoft.com/hellas/smallbiz/themes/bottomline/improvecashflow.mspx
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	 2.2.7	Το	κεφάλαιο	κίνησης	και	ο	υπολογισμός	του

Το κεφάλαιο κίνησης είναι πολύ σημαντικό θέμα για μια επιχείρηση, γιατί η κακή διαχεί-
ριση του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης είναι η βασική αιτία πτώχευσης, ειδικά μιας 
μικρής επιχείρησης.

Το κεφάλαιο κίνησης είναι δύο ειδών:

• Μόνιμο κεφάλαιο κίνησης. Πρόκειται για το κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το σύνο-
λο του κυκλοφορούντος ενεργητικού που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λειτουργήσει. 
Βασική πηγή μόνιμου κεφαλαίου κίνησης αποτελεί το κεφάλαιο του ιδιοκτήτη, των ιδι-
οκτητών ή και των μετόχων. Επίσης, πηγή μόνιμου κεφαλαίου κίνησης αποτελούν και 
τα μακροπρόθεσμα δάνεια, στα οποία όμως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η μικρή 
επιχείρηση δεν μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση.

• Προσωρινό κεφάλαιο κίνησης, Πρόκειται για το σύνολο του κυκλοφορούντος ενερ-
γητικού που αφορά σε ρευστά, απαιτήσεις κι αποθέματα, το ύψος του οποίου εξαρτάται 
από τη φύση και τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης. Οι βασικές πηγές προσωρινού 
κεφαλαίου κίνησης αποτελούν οι βραχυπρόθεσμες πιστώσεις προμηθευτών και τα βρα-
χυπρόθεσμα δάνεια.

Η χρησιμότητα κι η σημασία του κεφαλαίου κίνησης εγγυάται στο ότι δίνει τη δυνατότητα 
στην επιχείρηση να:

• εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τις.

• πετύχει σημαντικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές.

• αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις.

• διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποθεμάτων.

• παρέχει πίστωση στους πελάτες της.

• κάνει προμήθειες πρώτων υλών κι άλλων υλικών που χρειάζονται για την παραγωγή χω-
ρίς καθυστερήσεις.

• αντιμετωπίσει περίοδο οικονομικής ύφεσης ή οικονομικής.
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 Τυπολόγιο 2.2.7.1 – Μικτό κεφάλαιο κίνησης

Μικτό κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό + Διαθέσιμο ενεργητικό

 Τυπολόγιο 2.2.7.2 – Καθαρό κεφάλαιο κίνησης

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό + Διαθέσιμο ενεργητικό – Βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

	 2.2.8	Χρηματοδότηση	μικρών	επιχειρήσεων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια δεν αντιμετωπίζονται ως ο φτωχός συγ-
γενής της οικονομίας, όπως συνέβη για πολλές δεκαετίες, αλλά σαν ένας μοχλός ανά-
πτυξης τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνικής συνοχής, δεδομένου ότι συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη δημιουργία της απασχόλησης. 

Μια σειρά ενισχύσεις, χρηματοδοτήσεις, σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα αλλά και προ-
γράμματα υποστήριξης, δικτύωσης, καινοτομίας, διεθνοποίησης των επιχειρήσεων προ-
σφέρονται για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και  τη δημιουργία νέων επι-
χειρηματικών ευκαιριών.

Η αλλαγή αυτή επιβάλλει όμως την εξυγείανση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μπορούν 
«με καθαρά» χαρτιά και νόμιμους τζίρους και κέρδη να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης και 
χρηματοδότησης.  Η εποχή που η επιχείρηση δεν έκοβε αποδείξεις για να «γλυτώσει» από 
την εφορία έχει παρέλθει προ πολλού. Η σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να αναπτύξει νέες 
ισορροπίες για να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική και να επωφεληθεί όλων των νέων 
ευκαιριών και να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Καθαροί λογαριασμοί» και Επιχειρηματικό σχέδιο είναι η βάση για να κάνουν καλούς 
φίλους οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο και η σημασία του αναπτύσσεται σε επόμενο κεφάλαιο. Στο 
παρόν κεφάλαιο παρέχεται μια συνοπτική πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες χρημα-
τοδότησης και υποστήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα προγράμματα που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότη-
σης προσωπικού, τόσο για την πρόσληψη εργαζομένων, όσο και για την εκπαίδευση του 
προσωπικού έχουν ήδη αναφερθεί στην Υποενότητα 1.5.
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Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό παρέχεται μια σημαντική υποστήριξη στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η υποστήριξη αυτή είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές μορ-
φές όπως επιχορηγήσεις, δάνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεις. Η υποστήριξη 
παρέχεται είτε άμεσα είτε μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων μη χρηματοδοτικής βοήθειας με τη μορφή προγραμ-
μάτων και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Για την καλύτερη συγκεντρωτική ενημέρωση των επιχειρήσεων έχει  δημιουργηθεί η Ευ-
ρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ, ένας ιστότοπος από τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση 
σε όλες τις σχετικές πολιτικές και προγράμματα χρηματοδότησης και υποστήριξης των επι-
χειρήσεων.

Ευρωπαϊκή Πύλη για τις ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/about_el.htm

Μπορείς να ενημερώνεσαι σχετικά με τις πολιτικές και τα προγράμματα που σχεδιάζο-
νται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επενδύσεων από τους αρμόδιους φορείς 
μέσω των επίσημων δικτυακών τόπων που έχουν αναπτύξει:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης: http://www.ggea.gr/ap/espa.htm

4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ελλάδα 2007 – 2013: 
http://www.hellaskps.gr/2007-2013/

Μπορείς εύκολα και γρήγορα να αναζητήσεις το πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει στη σχετι-
κή ιστοσελίδα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: http://www.info3kps.gr/

Ποιος μπορεί να σε βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο;

1. Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (ΕΚΠ) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το δίκτυο ΕΚΠ το 1987 προκειμένου να στηρίξει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλίσει ότι είναι καλά προετοιμασμένες για να επω-
φεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ. Αποστολή του δικτύου 
είναι να πληροφορεί, να συμβουλεύει και να βοηθά τις επιχειρήσεις σε Κοινοτικά θέματα, 
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καθώς και να παρέχει επανατροφοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα της 
ΕΕ που επηρεάζουν τις ΜΜΕ.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου ΕΚΠ είναι να ενημερώνει τις επιχειρήσεις 
για τα θέματα που αφορούν την ΕΕ. Τα ΕΚΠ απαντούν απευθείας σε περίπου 360.000 
ερωτήματα που τους απευθύνουν οι ΜΜΕ κάθε χρόνο. Αφορούν σε μεγάλο εύρος θεμά-
των, όπως η επιχειρηματική συνεργασία, προγράμματα και χρηματοδότηση από την Επιτρο-
πή και γενικά θέματα που αφορούν την ΕΕ. Τα ΕΚΠ είναι εξειδικευμένα σε τομείς ειδικού 
ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις όπως: δημόσιες προμήθειες, επιχειρηματική συνεργα-
σία, χρηματοδότηση, έρευνα αγοράς και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα ΕΚΠ βοηθούν επίσης 
τις επιχειρήσεις να καταθέτουν αιτήσεις για έργα της Επιτροπής και να διεκπεραιώνουν τις 
διοικητικές διαδικασίες. Έχουν άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρί-
ζονται από μια ομάδα συμβούλων στις Βρυξέλλες που τους βοηθά να απαντούν στα πιο 
πολύπλοκα ερωτήματα.

Πληροφορίες σε εταιρίες παρέχονται επίσης μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης 
(συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων...) και πλήθος 
δημοσιεύσεων που προσφέρονται στις τοπικές γλώσσες (οδηγοί, ενημερωτικά δελτία, ιστό-
τοποι...).

Ανεξάρτητα από το στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται μια εταιρία 
ή το επίπεδο εξοικείωσής της με τα ευρωπαϊκά θέματα, το δίκτυο ΕΚΠ μπορεί να βοηθή-
σει. Βοηθά τις εταιρίες να επωφεληθούν από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και μπορεί να 
τις παρουσιάσει σε αγορές και πιθανούς εταίρους σε 46 χώρες με μια απλή κλήση. Για 
τις ΜΜΕ, το αποτέλεσμα ενός καλά συντονισμένου δικτύου άμεσης πρόσβασης είναι ότι 
μπορούν να είναι σίγουρες για την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής στρατηγικής 
βοήθειας. Τα ΕΚΠ οργανώνουν επίσης εμπορικές αποστολές και παρέχουν πληροφορίες 
για προγράμματα που σχετίζονται τόσο με χώρες της ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ, καθώς και με τη 
διεθνοποίηση.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης όχι μόνο προσφέρουν στις ΜΜΕ τους πόρους και 
τις δεξιότητές τους, αλλά και τις προωθούν σε άλλους φορείς υποστήριξης που παρέχουν 
κάθε απαιτούμενη ειδική βοήθεια.

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης διαθέτει περί τα 300 γραφεία σε 45 
χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, τις πιο απομακρυσμένες 
περιφέρειες της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τη Λεκάνη της Μεσογείου. 

Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης στην Ελλάδα: 
http://www.eic.gr/online/index.asp
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Κατάλογος ΕΚΠ στην Ελλάδα: 
http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic_greece.html

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html

2. Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας

Τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (ΚΑΚ) είναι ένα δίκτυο κέντρων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πέρα από αυτήν, που παρέχει βοήθεια σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση της 
μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία τεχνολογικών συνεταιρισμών. 

Τα ΚΑΚ είναι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας που συνήθως λειτουργούν 
στα πλαίσια δημόσιων οργανισμών, για τη διευκόλυνση και την προώθηση της μεταφοράς 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.

Το Δίκτυο ΚΑΚ αποτελείται σήμερα από 71 ΚΑΚ και 236 περιφερειακά γραφεία σε 33 
χώρες.

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας: http://www.hirc.gr/hirc/el

Κατάλογος Ελληνικών Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας: 
http://www.innovationrelay.net/whoswho/viewircs.cfm?COUNTRY=GR&nuts=43

3. Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις ΜΜΕ 
(ΕΣΕ) για την παροχή πρακτικών συμβουλών, βοήθειας και κατάρτισης σε υποψηφίους συμ-
μετέχοντες και ανάδοχους στα πλαίσια των Προγραμμάτων Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη. 

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: http://www.help-forward.gr/el/about/identity.shtml

Κατάλογος Εθνικών σημείων Επαφής για τις ΜΜΕ:

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7NCP&PASSVAR%3ATITLE=FP7+NCP&
QM_EN_CC_A=GREECE&QZ_WEBSRCH=&USR_SORT=EN_ORG_A+CHAR+ASC
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Χρήσιμες Διευθύνσεις

• Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

• Πολιτική ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm 

• Η τράπεζα δεδομένων “επιχορηγήσεις και δάνεια” στον ιστότοπο “Europa” παρουσιά-
ζει όλα τα προγράμματα και τα μέσα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

• TED, tenders electronic daily: βάση δεδομένων για τους δημόσιους διαγωνισμούς 
που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  
http://ted.europa.eu/ 

• Your Europe: αυτή η πύλη παρέχει σε άτομα και επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες 
αναφορικά με τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην ΕΕ ως σύνολο και 
στα επιμέρους κράτη μέλη: http://europe.eu.int/youreurope/ 

ΤΕΜΠΕ: Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η αποστολή της ΤΕΜΠΕ Α.Ε., είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό 
και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσε-
ων (ΜΕ), παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και αναλαμβάνοντας έτσι την 
κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κινδύνων τους. 

Η Φιλοσοφία της εταιρίας εστιάζεται στην : 

• Ενθάρρυνση-προτροπή, όλων των κοινωνικοοικονομικών ομάδων στο δικαίωμα του 
Επιχειρείν με περιορισμό των κοινωνικών συνεπειών στην περίπτωση μιας επιχειρηματι-
κής αποτυχίας. Γι’ αυτό το λόγο ο Κανονισμός Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίας της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (Κ.Υ.Α. 12882/867 ΦΕΚ Β΄1065/31.7.2003) απαγορεύει να βαρύνεται 
με προσημείωση ή υποθήκη η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία, όταν η 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει υπέρ αυτού εγγύηση (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η κατοικία 
αυτή δεν είναι ήδη προσημειωμένη ή υποθηκευμένη) 

• Κάλυψη των κενών της χρηματοοικονομικής αγοράς και ικανοποίηση των αναγκών των 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος και με στόχο τον περιορισμό 
της τοκογλυφίας και της παραοικονομίας εις βάρος των Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων 
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Βασικές επιδιώξεις της εταιρίας είναι: 

• Η υποστήριξη χιλιάδων, νεοϊδρυόμενων και υφιστάμενων, υγιών, βιώσιμων και ελπιδο-
φόρων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και τομέων της οι-
κονομίας, σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου (εκκίνηση, ανάπτυξη, ωρίμανση, 
διεθνοποίηση, αναδιάρθρωση, μεταβίβαση, διαδοχή) 

• Η υποστήριξη των επιχειρήσεων που έχουν δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στην χρημα-
τοδότηση (π.χ. νεοϊδρυόμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, επιχειρήσεις «νέας 
οικονομίας», επιχειρήσεις «ερευνητικής κουλτούρας», επιχειρήσεις με «ανεπαρκείς» εξα-
σφαλίσεις, επιχειρήσεις δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, κοινωνικές επιχει-
ρήσεις) 

• Η υποστήριξη δραστηριοτήτων με υψηλότερο, του μέσου όρου της αγοράς, κίνδυνο και 
κάλυψη, κυρίως, μεσομακροπρόθεσμων οικονομικών κινδύνων 

Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο

• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο € 240 εκατ. Το μετοχικό κε-
φάλαιο έχει καλυφθεί από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67% του συνόλου) και το Ελληνικό Δημόσιο 
(33% του συνόλου). 

• Λειτουργεί ως χρηματοδοτικό ίδρυμα με βάση την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 

• Παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύ-
στημα της χώρας μας υπέρ ΜΕ που απασχολούν έως 49 άτομα, ενώ απαγορεύεται να 
παρέχει δάνεια. 

• Η αξία του συνόλου των εγγυήσεων της δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο των 
ιδίων κεφαλαίων της. 

• Για το σκοπό του υπολογισμού του δείκτη φερεγγυότητας των εποπτευόμενων από την 
Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τα ποσά 
των απαιτήσεων τους που καλύπτονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σταθμίζονται 
με συντελεστή 20%. 

• Οι παρεχόμενες από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εγγυήσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος των πιστω-
τικών διευκολύνσεων που τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα χορηγούν στις ΜΕ 
και η εγγύηση φθάνει έως 70% επί του ύψους της πίστωσης (εκτός από τις περιπτώσεις 
πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, περιοχής Δ’ ζώνης κι-
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νήτρων, όπου με Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης το ποσοστό της εγγύησης μπορεί να ανέλθει στο 80%) 

• Εγγυημένα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για 
τα Προγράμματα 1, 2, 3 και 1,5 έτους και άνω για το Πρόγραμμα 4 καλύπτονται από 
αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προ-
γράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιχείρηση και το Επιχειρείν, ιδίως για τις 
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (2001-2006). 

• Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ καταβάλλει προκαταβολή που αντι-
στοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της εγγύησής της, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την 
ημέρα καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, με βάση την οφειλή της ΜΕ και το ποσοστό 
της εγγύησής της 

• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ καλύπτει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσομακροπρόθεσμα δάνεια τα-
κτής ημερομηνίας λήξης και συγκεκριμένου ποσού (δεν καλύπτει αλληλόχρεους λογαρι-
ασμούς), με ανώτατη διάρκεια εγγύησης τα 10 έτη. 

Προγράμματα εγγυοδοσίας

ΤΕΜΠΜΕ 1
04

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ  
   ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΜΠΜΕ 2
04

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ 3
04

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΜΠΜΕ 4
04

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΜΠΜΕ 5
04

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ,  
   ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΠΜΕ 6
06

: ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) ΜΙΚΡΩΝ  
   & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για τους δικαιούχους, τους όρους εγγυοδοσίας, 
τα αναλυτικά προγράμματα καθώς και τις συνεργαζόμενες τράπεζες μπορείς να βρεις στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση :

ΤΕΜΠΕ Α.Ε. http://www.tempme.gr/gr/company/
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Τραπεζικά  Προϊόντα

Η σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να βρει και να αξιοποιήσει σήμερα μια σειρά από τραπεζικά 
προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις ανάγκες της. Τα τραπεζικά προϊόντα 
αυτά παρέχουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, είτε διευκόλυνσης των συναλλαγών με προ-
μηθευτές και πελάτες, είτε μισθοδοσίας προσωπικού, είτε με τη μορφή ανοιχτών δανείων, 
leasing κλπ.

Για να βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει θα πρέπει να πάρεις πληροφορίες είτε από την τρά-
πεζα με την οποία συνεργάζεσαι, είτε από άλλες τράπεζες ώστε να συνεκτιμήσεις τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες και  κάνεις την καλύτερη επιλογή εφ’ όσον το αποφασίσεις.
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Αξιολόγηση

	Ερωτήσεις

1. Ποιες είναι οι τρεις βασικές υποχρεώσεις που περιλαμβάνει η οικονομική διαχείριση;

2. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες εταιρειών, από νομικής πλευράς;

3. Από ποιες κατηγορίες δαπανών υπολογίζεται  το κόστος λειτουργίας  της επιχείρησης;

4. Σε τι σου χρησιμεύει ο προϋπολογισμός;

5. Τι είναι η ταμειακή ροή;

6. Τι είναι το προσωρινό κεφάλαιο κίνησης;
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Παράρτημα	

Απαντήσεις	ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.1.

2. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.2.

3. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.3.

4. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.5

5. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.6.

6. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.7.
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Ενότητα	3

Επιχειρηματικό	σχέδιο

Υποενότητα 3.1 Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου

Γενική	εισαγωγή

Δομή ενότητας

Η ενότητα «Επιχειρηματικό Σχέδιο» αποτελείται από μια υποενότητα η οποία ονομάζεται 
«Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου».

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Η ενότητα αυτή και συγκεκριμένα η υποενότητα «Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματι-
κού σχεδίου» αναλύει τα όσα ακολουθούν:

• τις ιδιομορφίες της μικρομεσαίας επιχείρησης και τις επιπτώσεις τους στην οργάνωση και 
διοίκησή της.

• την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου.

• τον σκοπό του επιχειρηματικού σχεδίου.

• τις ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου.

• τη καθοδήγηση και αναλυτική ανάπτυξη των ενοτήτων του επχιειρηματικού σχεδίου.
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Υποενότητα	3.1

Σχεδιασμός	και	κατάρτιση		
του	επιχειρηματικού	σχεδίου

3.1.1 Η μικρομεσαία επιχείρηση και η διαχείρισή της

3.1.2 Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο

3.1.3 Ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου

3.1.4 Οι ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου

3.1.5 Καθοδήγηση για τη συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου

3.1.6 ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3.1.7 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1.8 Η ΑΓΟΡΑ

3.1.9 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.1.10 ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3.1.11 ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

3.1.12 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

 Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι ο σχεδιασμός και η κατάρτιση του επιχειρηματικού σχε-
δίου.

 Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας:

Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

• να ορίζεις την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου.

• να αντιλαμβάνεσαι τον σκοπό του.

• να γνωρίζεις τα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου της μικρής επιχείρησης.
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Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

• να διακρίνεις τα χαρακτηριστικά της μικρής επιχείρησης και την επίπτωσή τους στην οργά-
νωση και διαχείρισή της.

• να συντάξεις σωστά το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησής σου.

Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

• να θεωρείς το επιχειρηματικό σχέδιο απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για την οργάνωση 
και διοίκηση της μικρής επιχείρησης.

• να χρησιμοποιείς το επιχειρηματικό σχέδιο ως σχέδιο δράσης της επιχείρησής σου.

 Έννοιες - κλειδιά

• επιχειρηματικό σχέδιο

• ενότητες επιχειρηματικού σχεδίου

• εισαγωγικές ενότητες

• περιγραφή της επιχείρησης

• αγορά

• οργάνωση παραγωγής προϊόντος – προσφοράς υπηρεσίας

• πωλήσεις και μάρκετινγκ

• μάνατζμεντ

• οικονομικά της επιχείρησης

 Σύντομη περιγραφή υποενότητας

Η υποενότητα αυτή αναλύει τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναφέρεται σε γενικά θέματα όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μικρομεσαίας επιχεί-
ρησης, την έννοια και τον σκοπό του επιχειρηματικού σχεδίου. Αναφέρει τις βασικές ενότη-
τες του επιχειρηματικού σχεδίου και στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή όλων 
των ενοτήτων του επιχειρηματικού σχεδίου.
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	 3.1.1	Η	μικρομεσαία	επιχείρηση	κι	η	διαχείρισή	της

Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι μια επιχείρηση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά που πα-
ρατηρούνται συχνά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι:

• η ανεπαρκής οργάνωση της παραγωγής.

• η ελάχιστη χρήση των σύγχρονων μεθόδων χρηματοδότησης, όπως είναι η  χρηματοδο-
τική μίσθωση (leasing), η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 
και το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital) ως εναλλακτικές λύ-
σεις εξεύρεσης κεφαλαίων.

• η έλλειψη δυνατοτήτων αποτελεσματικής χρήσης εξωτερικών πηγών πληροφόρησης.

• η έλλειψη πρόσβασης στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών.

• η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού.

• η έλλειψη συνεργασιών.

• η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών των εξειδικευμένων αγορών.

• η κατεύθυνση στον ακριβότερο τρόπο χρηματοδότησης: στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό 
και στις πιστώσεις των προμηθευτών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε κεφά-
λαιο κίνησης.

• η μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση κι εκμετάλλευση των επενδυτικών προγραμμάτων.

• η μη εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και μάρκετινγκ.

• η μη εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών διοίκησης, όπως είναι οι στρατηγικές συμμαχί-
ες, η διοίκηση της ολικής ποιότητας, η έρευνα για την ικανοποίηση αναγκών πελατών, η 
ανάλυση του ανταγωνισμού.

• η περιορισμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

• η ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων.

• η χαμηλή παραγωγικότητα.

• ο υψηλός κίνδυνος.

• ο χαμηλός βαθμός εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας.

• οι δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό χώρο.

• οι έλλειψη επαρκών εγγυήσεων.
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• οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις.

• τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3 - 5 έτη της δραστηριοποίησής 
τους.

Στα όσα αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία θα 
πρέπει να λάβεις υπόψη κατά τη λειτουργία της επιχείρησής σου.

Η δημιουργία κι η λειτουργία μιας επιχείρησης δεν είναι εύκολη υπόθεση κι όπως ήδη 
αναφέρθηκε, τα θέματα κι οι εργασίες που διαπραγματεύεσαι καθημερινά είναι πολλά. Για 
να μπορείς να κάνεις τα όνειρα και τους στόχους σου πραγματικότητα, σχεδίασε και προ-
γραμμάτισε όλες σου τις κινήσεις.

Γι’ αυτό μπορείς να χρησιμοποιείς ένα «διάσημο» εργαλείο επιχειρηματικής διαχείρισης, 
το οποίο έχει τη μορφή σχεδίου και περιγράφει αναλυτικά την εσωτερική κι εξωτερική κατά-
σταση της επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία, όχι μόνο να 
αποτυπώσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει σχετικά με τη συνολική κατάσταση της επιχείρη-
σης, αλλά και να σχεδιάσει τις εσωτερικές κι εξωτερικές κινήσεις της επιχείρησής του.

	 3.1.2	Τι	είναι	το	επιχειρηματικό	σχέδιο

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το σχέδιο δράσης της επιχείρησης στο μέλλον.

Αποτελεί ένα εργαλείο επιχειρηματικής διαχείρισης, καθώς είναι ένα πρακτικό μοντέλο για 
την εσωτερική οργάνωση, τη διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό 
και τον προγραμματισμό των κινήσεων της επιχείρησης στο μέλλον.

Το επιχειρηματικό σχέδιο δίνει απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Ποια είναι η κατάσταση εσωτερικά κι εξωτερικά της επιχείρησης την παρούσα χρονική 
στιγμή;

• Πού στοχεύεις να βρεθεί η επιχείρησή σου στο μέλλον;

• Ποιες είναι οι κινήσεις που θα κάνεις, προκειμένου να φτάσεις στον προορισμό που επέ-
λεξες;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο, μπορείς να συμβου-
λεύεσαι τις προτεινόμενες ιστοσελίδες που παρατίθενται στο βοηθητικό της μελέτης αυτής 
της υποενότητας.
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	 3.1.3	Ο	σκοπός	του	επιχειρηματικού	σχεδίου

Ο σκοπός της σύνταξης και της χρήσης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να είναι:

• εσωτερικός ή

• εξωτερικός.

Η εσωτερική χρήση αφορά στο σχεδιασμό της στρατηγικής και της ανάπτυξης της επι-
χείρησης. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να σε βοηθήσει να εκπληρώσεις τους στόχους 
σου μέσω της παρακολούθησης ενός σχεδίου που εσύ ή άλλα μέλη της ομάδας σου έχετε 
σχεδιάσει.

Η εξωτερική χρήση αφορά κυρίως στους επενδυτές για την ανάληψη χρηματοδότη-
σης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:

• σχέδιο δράσης για το μέλλον π.χ. για το διάστημα ενός χρόνου.

• χάρτης για τη διαδρομή της επιχείρησης για τα επόμενα τρία χρόνια.

• εργαλείο ελέγχου μέσω του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων. Με τον τρόπο αυτό 
μπορείς να έχεις μια βάση, για να ελέγχεις τα αποτελέσματά σου σε σχέση με τα όσα κα-
θόρισες στο επιχειρηματικό σου σχέδιο.

• εργαλείο προώθησης της επιχείρησης. Η χρήση του ως εργαλείο για χρηματοδότηση 
στην ουσία αποτελεί μέσο προβολής της επιχείρησης στους διάφορους επενδυτές.

	 3.1.4	Οι	ενότητες	του	επιχειρηματικού	σχεδίου	της		
	 	 	 	 μικρομεσαίας	επιχείρησης

Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη, όταν ο επιχειρηματίας καταρτίζει το επιχειρηματικό σχέδιο.

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης έχει τις δικές της ιδιομορφίες.
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Η «ζωή» κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης περνάει από διάφορα στάδια.

Τα στάδια αυτά είναι:

• το ξεκίνημα.

• η ανάπτυξη.

• η ωριμότητα.

• η ανανέωση.

Το ξεκίνημα περιλαμβάνει τα δύο πρώτα έτη. Στο στάδιο αυτό γίνονται προσπάθειες για 
την απόκτηση πελατείας, απασχόλησης του αρχικού προσωπικού και καθορισμού της επω-
νυμίας της επιχείρησης. Το στάδιο αυτό απαιτεί πολλές ώρες εργασίας και τα κέρδη είναι 
αρνητικά, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται στην αρχική φάση, στη φάση της επένδυσης.

Αν η επιχείρησή σου μετά το πέρας των δύο αυτών ετών έχει επιβιώσει, τότε ακολουθεί 
η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αφορά τα δύο ή τρία χρόνια που ακολουθούν. Στο στάδιο αυτό η 
επιχείρηση ενισχύει την πελατειακή της βάση, προσλαμβάνει κι άλλο προσωπικό κι αγοράζει 
άλλο εξοπλισμό. Ο φόρτος της εργασίας αυξάνεται γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεις τις εργα-
σίες που δεν έχουν κανένα νόημα κι είναι μη παραγωγικές. Χρειάζεται μια σωστή οργάνωση. 
Τα κέρδη αρχίζουν να εμφανίζονται.

Η ωριμότητα είναι η «χρυσή» εποχή μιας επιχείρησης. Υπάρχουν δουλειές, αλλά υπάρχει 
κι ανταγωνισμός ειδικά στις τιμές. Σε αυτό το στάδιο τα μηχανήματα πρέπει να αντικατα-
σταθούν από καινούργια κι ο επιχειρηματίας χρειάζεται διακοπές μετά από πολλά χρόνια 
σκληρής εργασίας.
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Η φάση της ωριμότητας περνάει και την ακολουθεί η γήρανση. Αν θέλεις να κρατήσεις 
την επιχείρησή σου, τότε ανανέωσε το προϊόν κι άλλα στοιχεία της, για να βρεθείς και πάλι 
στην αρχή ενός νέου ξεκινήματος.

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των περιεχομένων ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΕΛ.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1.1 Εξώφυλλο

1.2 Σύντομη περίληψη

1.3 Περιεχόμενα

2 ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 Ο κλάδος της επιχείρησης

2.2 Η ανάλυση της επιχείρησης

2.3 Τα προϊόντα κι οι υπηρεσίες

2.4 Η τοποθέτηση

2.5 Η τιμολόγηση

3 Η ΑΓΟΡΑ

3.1 Οι πελάτες

3.2 Το μέγεθος κι οι τάσεις της αγοράς

3.3 Ο ανταγωνισμός

3.4 Πρόβλεψη πωλήσεων

4 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.1 Η ετοιμασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας προς αγορά

4.2 Η διαδικασία της παραγωγής

4.3 Το κόστος παραγωγής

4.4 Οι απαιτήσεις για ανθρώπινο δυναμικό

4.5 Τα έξοδα κι οι απαιτήσεις για κεφάλαια

5 ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5.1 Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων

5.2 Η μέθοδος των πωλήσεων

5.3 Η διαφήμιση κι η προβολή

6 ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
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6.1 Μια γνωριμία με την ομάδα εργασίας

6.2 Η ιδιοκτησία

6.3 Η υποστήριξη της επιχείρησης

7 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

7.1 Οι κίνδυνοι

7.2 Οι ταμειακές ροές

7.3 Ο ισολογισμός

7.4 Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης

7.5 Η απαιτούμενη χρηματοδότηση κι η απόδοση της επένδυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα αναφέρεις στοιχεία, τα οποία θεωρείς σημαντικά, ώστε να έχει 
ο αναγνώστης τη δυνατότητα να ενημερώνεται λεπτομερέστερα, για τα όσα 
αναφέρεις σε κάποιο πεδίο. Για να διευκολυνθείς, ακολούθησε την ίδια αρίθ-
μηση βάζοντας μπροστά το Π. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως η ενότητα αυτή 
ανήκει στο παράρτημα κι όχι στο κύριο κείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου.

	 3.1.5	Καθοδήγηση	για	τη	συγγραφή	του	επιχειρηματικού		
	 	 	 	 σχεδίου

Καλό θα ήταν να ξεκινήσεις να γράφεις το επιχειρηματικό σχέδιο σε ένα αρχείο word. 
Φρόντισε να έχεις βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου.

Αυτό θα σε βοηθήσει να έχεις ένα δικό σου επιχειρηματικό σχέδιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Το πλεονέκτημα του επιχειρηματικού σχεδίου σε ηλεκτρονική μορφή είναι ότι μπορείς να 
κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές πάνω στα όσα ήδη έχεις γράψει π.χ. πριν από ένα μήνα.

Άνοιξε ένα αρχείο word κι ονόμασέ το ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ _ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
Σε αυτό τα αρχείο γράψε την ανάπτυξη όλων των ενοτήτων.
Στη συνέχεια προσπάθησε να εφαρμόσεις κατά τη συγγραφή ό,τι οδηγίες δίνονται.

	 3.1.6	ΟΙ	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγικές ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελούν:

• το εξώφυλλο.
• η περίληψη.
• ο πίνακας των περιεχομένων.



251

Θέματα Επιχειρηματικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Οι εισαγωγικές ενότητες είναι οι ενότητες κερδίζουν τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη και τον ωθούν να διαβάσει τις υπόλοιπες ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου. 
Οι εισαγωγικές ενότητες αποτελούν ουσιαστικά το εξώφυλλο και την περίληψη.

Ο πίνακας των περιεχομένων όχι μόνο βοηθάει τον αναγνώστη να βρει τις ενότητες που 
θα ήθελε να διαβάσει, αλλά δείχνει το κατά πόσο οργανωμένα είναι τα περιεχόμενά του.

	 	 3.1.6.1	 Το	εξώφυλλο

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες πιστεύουν πως το εξώφυλλο ενός επιχειρηματικού σχεδί-
ου δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το περιεχόμενό του. Αυτό δεν ισχύει!

Όταν υποβάλλεις το επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάληψη χρηματοδότησης, το να μην 
έχεις καταχωρήσει στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο και φαξ, είναι ίσως το πιο τραγικό 
λάθος. Όσο καλό κι αν είναι το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σου σχεδίου, ο σύμβουλος 
του οργανισμού που θέλει να χρηματοδοτήσει το σχέδιό σου θα ταλαιπωρηθεί να ψάχνει τα 
στοιχεία επικοινωνίας σου, προκειμένου να σε βρει. Στην ουσία αυτό που θα θυμάται είναι 
πως το επιχειρηματικό σου σχέδιο, αν και πολύ καλό, δεν ήταν καθόλου πρακτικό.

Ο σκοπός του εξωφύλλου είναι να ενημερώνει σωστά τον αναγνώστη για τα στοιχεία 
επικοινωνίας σου. Αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την επιχείρησή σου.

Προσοχή! Το εξώφυλλο μπορεί να τραβήξει τα βλέμματα. Αν πρόκειται να υποβάλεις το 
επιχειρηματικό σου σχέδιο σε κάποια τράπεζα ή άλλους φορείς, για να τραβήξεις την προ-
σοχή, φρόντισε το επιχειρηματικό σου σχέδιο να είναι προσεγμένο. Τι μπορείς να κάνεις γι’ 
αυτό; Τύπωσε το σε ένα χαρτί υψηλής ποιότητας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερο σχέδιο συγ-
γραφής και πρωτότυπη σχεδίαση.

Το εξώφυλλο του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να γράφει: Επιχειρηματικό σχέδιο 
(Business Plan).

Το εξώφυλλο του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει:

• το όνομα της επιχείρησης.

• το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συντάχθηκε.

• το όνομα του συντάκτη ή των συντακτών.

• ειδική σχεδίαση της επωνυμίας, το λογότυπο της εταιρείας σου (logo).

• τη διεύθυνση (πόλη – περιοχή, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας).

• τα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο και φαξ.

• την ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη ή της εταιρείας.
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Υπόδειγμα εξωφύλλου για το δικό σου επιχειρηματικό σχέδιο

Λογότυπο της επιχείρησης: εισάγεις το λογότυπο της εταιρείας σου

Επωνυμία: εισάγεις την επωνυμία της επιχείρησής σου

Διεύθυνση: πόλη – περιοχή, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο και φαξ

Επιχειρηματικό Σχέδιο
Business Plan

Ημερομηνία σύνταξης: ΧΧ/ΧΧ/200Χ

Συντάκτης/τρια/τες: ΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧ

E-mail: XXXXXXX@XXXXXX

Website: εάν υπάρχει
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	 	 3.1.6.2	 Η	περίληψη

Η περίληψη του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ενότητα που διαβάζεται πρώτη αλλά και 
περισσότερο από όλες τις άλλες ενότητες κι από όλους τους αναγνώστες.

Είναι η αρχή της μελέτης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό συμβαίνει διότι η περίληψη 
δίνει μια συνοπτική εικόνα για το ποια είναι η επιχείρηση στο σύνολο της και περιλαμβάνει 
πολύ συνοπτικά ουσιαστικά στοιχεία της επιχείρησης ως επένδυση.

Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχεις πολύ την περίληψη του επιχειρηματικού σου σχε-
δίου. Η περίληψή σου θα πρέπει να έχει όλα τα σημαντικά στοιχεία και να είναι καλογραμ-
μένη.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη περίγραψε με συντομία τα σημαντικότερα σημεία κάθε 
πεδίου του επιχειρηματικού σχεδίου. Η περίληψη θα ήταν προτιμότερο να συνταχθεί, αφού 
έχεις ολοκληρώσει όλα τα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Είναι πολύ σημαντικό να δώσεις μια πολύ καλή εντύπωση από την πρώτη κιόλας στιγμή. 
Καλό είναι να δείχνεις επαγγελματισμό, ειδικά αν σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις το επιχειρη-
ματικό σχέδιο για αίτηση προς χρηματοδότηση.

Σημαντικές ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντάει η περίληψη του επιχειρη-
ματικού σχεδίου

Τι είδους επιχείρηση / εταιρεία είναι;

Ποια είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες και τι το ιδιαίτερο έχουν;

Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στον κλάδο, όπου δραστηριοποιείσαι;

Ποια είναι η επιχειρηματική ιδέα;

Ποια είναι τα άτομα που τη διαχειρίζονται;

Ποιο είναι το επίπεδο του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σου την παρούσα 
χρονική στιγμή;

Ποια είναι η στρατηγική θέση της επιχείρηση στην αγορά;



254

Θέματα Επιχειρηματικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Ποιο είναι το σχέδιο μάρκετινγκ;

Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις; Πόσα χρήματα χρειάζεσαι ανάλογα με τα στάδια 
της επιχείρησης; Για ποιο σκοπό τα χρειάζεσαι; Κάνε μια σύντομη αναφορά σε οικονομικά 
χαρακτηριστικά κι οικονομικές απαιτήσεις.

Πολύ σημαντικές συμβουλές για την κατάρτιση της περίληψης του επιχειρηματικού σχεδί-
ου είναι αυτές που ακολουθούν:

• Γράψε την περίληψη, αφού έχεις ολοκληρώσει την κατάρτιση όλων των ενοτή-
των (και συγκεκριμένα των ενοτήτων 3.1.7– 3.1.12).

• Κατά τη συγγραφή των ενοτήτων σκέψου ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία από 
την κάθε ενότητα που πρέπει να ενταχθούν στην περίληψη. Αυτό θα σε διευκο-
λύνει πολύ στη σύνταξη της περίληψης. Δε θα πρέπει να αντιγράφεις αυτούσιες 
τις προτάσεις των ενοτήτων. Θα πρέπει απλά να έχεις επιλέξει τα σημεία που 
θέλεις να προβάλεις στην περίληψη ως τα πιο σημαντικά για τη διαμόρφωση 
μιας καλής αρχικής εικόνας στον αναγνώστη.

• Για να είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίληψη, συμπερίλαβε σε αυτή πολύ σημα-
ντικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοτήτων που προαναφέρθηκαν.

• Φτιάξε το τελικό κείμενο. Δώσ’ το σε μερικά άτομα που γνωρίζεις κι εμπιστεύ-
εσαι, για να το διαβάσουν. Δοκίμασε να το δώσεις και σε άτομα που δε γνωρί-
ζουν την επιχείρησή σου, προκειμένου να τσεκάρεις, αν η περίληψη καλύπτει το 
στόχο της. Η παρουσίαση της εταιρείας και των σημαντικότερων σημείων του 
επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να είναι από όλους κατανοητή και σωστά διατυ-
πωμένη. Είναι το πρώτο στοιχείο, βάσει του οποίου ο αναγνώστης διαμορφώνει 
μια πρώτη εικόνα για την επιχείρησή σου. 

• Έλεγξε, αν έχεις βάλει τα βασικά και τα πιο απαραίτητα, όπως την επιχειρηματική 
ιδέα, τους πόρους, τις οικονομικές απαιτήσεις, την τωρινή κατάσταση, ένα σύντο-
μο ιστορικό, την ιδιοκτησία, τα άτομα - κλειδιά και τα πιο σημαντικά επιτεύγματα.

• Χρησιμοποίησε στοιχεία από την αγορά, τον κλάδο κι άλλου, για να υποστηρί-
ξεις τα όσα στοχεύεις και προσδοκάς να γίνουν στο μέλλον.

• Τέλος, το πιο σημαντικό στην περίληψη είναι να μη μακρολογείς. Η περίληψη 
δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο με τρεις σελίδες. Να θυμάσαι ότι η περίληψη σου 
δίνει την ευκαιρία να τραβήξεις την προσοχή του αναγνώστη και να τον ωθήσεις 
να διαβάσει όλο το επιχειρηματικό σχέδιο.
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	 	 3.1.6.3	 Τα	περιεχόμενα

Τα περιεχόμενα ακολουθούν την περίληψη του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως γίνεται και 
σε οποιαδήποτε άλλη εργασία.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνεις μια λίστα με τα περιεχόμενα του επιχειρηματικού 
σου σχεδίου και με όλα τα πεδία που αναπτύσσονται κατά τη συγγραφή του.

Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα, όχι μόνο όσους θα το διαβάσουν, αλλά και εσένα.

Στον πίνακα περιεχομένων θα πρέπει να καταχωρείς όλες τις ενότητες και τις αντίστοιχες 
σελίδες τους ανάλογα με τη σειρά ανάπτυξής τους. Μπορείς να βασιστείς στο παρακάτω 
πρότυπο ή και να φτιάξεις δικό σου ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σου. Να θυμά-
σαι ότι τα περιεχόμενα θα πρέπει να είναι καλά δομημένα, για να μην προκαλούν σύγχυση 
στον αναγνώστη και να σε βοηθήσουν κι εσένα κατά τη συγγραφή του.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Οδηγίες δημιουργίας πίνακα περιεχομένων εύκολα και γρήγορα

Για να δημιουργήσεις έναν πίνακα περιεχομένων σε ένα έγγραφο του Word, αρχικά θα πρέπει να 
εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Διάρθρωση εγγράφου, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολου-
θεί.

Αν δεν εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Διάρθρωση εγγράφου, για να την εμφανίσεις ακολούθη-
σε την παρακάτω διαδικασία. Κάνε κλικ στο μενού Προβολή, στη συνέχεια στο Γραμμές εργαλεί-
ων και τέλος στην επιλογή Διάρθρωση εγγράφου, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Καθώς γράφεις το κείμενό σου, μπορείς να επιλέξεις τα τμήματα του κειμένου που θέλεις να εμφα-
νίζονται στον πίνακα περιεχομένων. Συνήθως, αυτά τα τμήματα είναι οι τίτλοι των ενοτήτων ή των 
παραγράφων.

Αρχικά επιλέγεις τον τίτλο της ενότητας που θα συμπεριληφθεί στα περιεχόμενα. Στη συνέχεια, από 
τη γραμμή εργαλείων Διάρθρωση εγγράφου επιλέγεις Επίπεδο 1, αν θέλεις να είναι τίτλος επιπέ-
δου 1, Επίπεδο 2, αν θέλεις να είναι τίτλος επιπέδου 2 κ.ο.κ. Εκτελείς την ίδια διαδικασία για όλους 
τους τίτλους ενοτήτων που θέλεις να συμπεριληφθούν στα περιεχόμενα.

Για να δημιουργηθεί ο πίνακας περιεχομένων, τοποθέτησε το δρομέα στο σημείο του κειμένου που 
θέλεις να εμφανιστεί. Στη συνέχεια, κάνε κλικ στο μενού Εισαγωγή, επίλεξε Αναφορά και τέλος 
Ευρετήρια και πίνακες, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.
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Επίσης, μπορείς να συμβουλεύεσαι και τα περιεχόμενα της παραγράφου 3.1.4.

Ακολουθεί η ανάπτυξη των πεδίων του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τα περιεχόμενα 
του πίνακα που θα βρεις στην ενότητα 3.1.4.

	 3.1.7	ΜΙΑ	ΣΥΝΤΟΜΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε αυτό πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι να κάνεις μια σύντομη περιγραφή της 
επιχείρησής σου. Να θυμάσαι ότι το να λειτουργείς μια επιχείρηση χωρίς κάποια βασικά στοι-
χεία, όπως όραμα κι αποστολή, πολλές φορές είναι καταστροφικό για την ίδια την επιχείρηση.

Μια καλή περιγραφή της επιχείρησής σου πρέπει να περιλαμβάνει:

• μια γενική επισκόπηση του κλάδου, στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.

• την ανάλυση της επιχείρησής σου.

• μια σύντομη περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών.

• την τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά.

• τη στρατηγική τιμολόγησης.
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	 	 3.1.7.1	 Ο	κλάδος	της	επιχείρησης

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης» του επιχειρημα-
τικού σχεδίου κάνε μια σύντομη αναφορά στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρησή 
σου και σε βασικά στοιχεία του. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσεις ποιότητα στο περιεχόμενο 
του επιχειρηματικού σου σχεδίου και παράλληλα θα σου δοθεί η δυνατότητα να μάθεις 
για τη θέση σου στον τομέα που δραστηριοποιείσαι. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περι-
γράψεις με συντομία για ποιους λόγους βρίσκεις τον κλάδο σου ενδιαφέρον και γιατί τον 
επέλεξες. Επίσης, θα πρέπει να διερευνήσεις, αν υπάρχει χώρος για τη δική σου επιχείρηση 
στην αγορά. Στην περίπτωση που αναζητάς χρηματοδότηση έχουν πολύ μεγάλη σημασία η 
επιλογή κι οι προοπτικές του κλάδου.

Ξεκίνα την ενότητα κάνοντας μια περιγραφή της παρούσας κατάστασης του κλάδου.
Κάνε μια σύντομη αναφορά σε τμήματα της αγοράς που κατά τη γνώμη σου παρουσιά-

ζουν ενδιαφέρον και επηρεάζουν τις αποφάσεις της δικής σου επιχείρησης.
Μην ξεχνάς να αναφέρεις νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αντίκτυπο στην επιχείρη-

σή σου.
Εντόπισε ποιοι είναι οι νέοι πιθανοί αγοραστές και ποια είναι τα νέα τμήματα της αγοράς 

που παρουσιάζουν ανάπτυξη.
Διερεύνησε, αν υπάρχουν άλλες εταιρείες σαν τη δική σου. Μάθε ποιες είναι οι τάσεις 

της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και πώς θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη δική σου επι-
χείρηση. 

Για να γράψεις μια πολύ καλή ανάλυση του κλάδου της επιχείρησης, ακολούθησε τις 
παρακάτω συμβουλές:

• Κάνε μια καλή περιγραφή του κλάδου. Εστίασε σε σημαντικά θέματα που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον και για την επιχείρηση ως επένδυση, αλλά και για τους αναγνώστες που 
μπορεί να μη γνωρίζουν καν τον κλάδο σου. Είναι σημαντικό να κάνεις μια καλή περιγρα-
φή, για να κεντρίσεις το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να διαβάσει όλη την ενότητα.

• Μην περιγράφεις γενικά κι αόριστα πράγματα που αφορούν στον κλάδο. Εστίασε 
την περιγραφή σου στα πολύ σημαντικά θέματα απαντώντας σε ερωτήματα (τι, γιατί, πότε) 
σχετικά με τις πρόσφατες αλλαγές, αλλά και σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Με 
αυτό τον τρόπο θα κερδίσεις την προσοχή του αναγνώστη.

• Μην αναλύεις τους ανταγωνιστές σου. Δώσε μια γενική εικόνα των άλλων επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.

• Για την ανάλυση του κλάδου θα πρέπει να στηρίζεσαι σε πραγματικά στοιχεία. 
Τα στοιχεία αυτά μπορείς να τα βρεις σε οργανισμούς, φορείς κ.λπ. Υπάρχουν ανάλο-
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γα με τον κλάδο σου φορείς που διερευνούν σε ετήσια βάση την κατάσταση διαφόρων 
κλάδων. Επίσης, υπάρχουν ερευνητικά ινστιτούτα, τράπεζες κ.λπ., απ’ όπου μπορείς να 
αντλήσεις σημαντικά στοιχεία ακόμη κι έτοιμες περιγραφές κι αναλύσεις διαφόρων κλά-
δων. Επιπρόσθετη πηγή πληροφοριών αποτελούν οι εφημερίδες και τα περιοδικά.

• Μην παρουσιάσεις την εικόνα ενός τέλειου κλάδου. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. 
Είναι σημαντικό να παρουσιάσεις μια συνολική εικόνα αναφέροντας τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα.

• Αν έχεις βρει μια έτοιμη ανάλυση, την οποία θα ήθελες να συμπεριλάβεις αυτού-
σια στο σχέδιό σου, μπορείς να το κάνεις αρκεί να αναφέρεις την πηγή, απ’ όπου 
την πήρες. Καλό θα ήταν να τη βάλεις στο παράρτημα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1 Κεντρική Ένωση  
Επιμελητηρίων

www.e-boss.gr

2 Εθνική Στατιστική  
Υπηρεσία της Ελλάδος

http://www.statistics.gr/

3 Economics http://www.economics.gr/AllMedia/_gr/home/ekdoseis/
eoa/EOA.htm

http://www.economics.gr/AllMedia/_gr/home/taseis/index.
asp

4 Γενική Γραμματεία  
Ενημέρωσης

http://www.minpress.gr/minpress/index/other_pages-1/
connections_otherconn/connections_otherconn-fin.htm

5 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. www.gsevee.gr

6 Γ.Σ.Ε.Ε. www.gsee.gr

7 Ι.Ο.Β.Ε. http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=46

8 Υπουργεία http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=46

9 Μελέτη Διακλαδικών 
 Σχέσεων

http://stat-athens.aueb.gr/~esi/proceedings/17/esi17-
p423.pdf
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων www.e-boss.gr

2 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών www.acci.gr

3 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών www.acsmi.gr

4 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr

5 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης

www.eeth.gr

6 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.veth.gov.gr

7 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.eeth.gr

8 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς www.bep.gr

9 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς www.eep.gr

10 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης www.rodopicci.gr

11 Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο 
Ροδόπης

www.everodopi.gr

12 Επιμελητήριο Αρκαδίας www.arcadianet.gr

13 Επιμελητήριο Αχαΐας www.ea.patrascc.gr

14 Επιμελητήριο Δωδεκανήσου www.ebed.gr

15 Επιμελητήριο Έβρου www.chamberofevros.gr

16 Επιμελητήριο Εύβοιας www.eviachamber.gr

17 Επιμελητήριο Ηρακλείου www.ebeh.gr

18 Επιμελητήριο Καβάλας www.chamberofkavala.gr

19 Επιμελητήριο Καρδίτσας www.karditsa.chambernet.gr

20 Επιμελητήριο Καστοριάς www.kastorianet.gr/chamber.htm

21 Επιμελητήριο Κέρκυρας www.cci-kerkyra.gr

22 Επιμελητήριο Κιλκίς www.qbi.gr

23 Επιμελητήριο Κοζάνης www.kozani.chambernet.gr

24 Επιμελητήριο Κορινθίας www.korinthcc.gr

25 Επιμελητήριο Κυκλάδων www.cycladescc.gr

26 Επιμελητήριο Λακωνίας www.icci.gr

27 Επιμελητήριο Λασιθίου www.epimlas.gr

28 Επιμελητήριο Μεσσηνίας www.kalamata.chambernet.gr

29 Επιμελητήριο Ξάνθης www.ebex.gr
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30 Επιμελητήριο Πρεβέζης www.preveza.chambernet.gr

31 Επιμελητήριο Σερρών www.eves.gr

32 Επιμελητήριο Τρικάλων www.trikala.chambernet.gr

33 Επιμελητήριο Φθιώτιδας www.lamia.chambernet.gr

34 Επιμελητήριο Χανιών www.chania-cci.gr

35 Επιμελητήριο Χίου www.echios.net

Σημείωση: Η κατασκευή του πίνακα βασίστηκε σε πληροφορίες από το δικτυακό τόπο www.e-boss.gr

Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρη-
ματικότητα

http://www.gemconsortium.org/

2 Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης www.europa.eu

3 Ευρωπαϊκός Οδηγός Επιχειρείν www.europages.com

4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή www.ee.gr

5 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο www.europarl.eu.int

6 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (E.I.B.) http://europa.eu/institutions/financial/
eib/index_el.htm

7 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή

http://europa.eu/institutions/
consultative/eesc/index_el.htm

8 Επιτροπή των Περιφερειών http://europa.eu/institutions/
consultative/cor/index_el.htm

9 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρό-
τηση

http://www.ear.eu.int/eulang/el.htm

10 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Κατάρτιση της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

http://www.cedefop.eu.int

11 Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης

http://www.esaa.gr/

12 Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μ.Μ.Ε. http://www.eommex.gr/greek/
paratiritirio/index.htm

13 Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων

www.eommex.gr

14 Εθνικό Σημείο Επαφής Μ.Μ.Ε. της Ε.Ε. http://www.eommex.gr/greek/index.htm
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15 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις 
Επιχειρήσεις

http://www.eommex.gr/eicgr152.htm

16 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 
Ελλάδος

www.oke.gr

17 Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών Αναζήτηση στο Διαδίκτυο με τη συγκεκριμέ-
νη λέξη κλειδί και τη δική σου περιοχή.

18 Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων

http://www.tempme.gr/

19 Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομίας 
(B.I.C.)

http://www.neagenia.gr/files/e7.htm

20 Ψηφιακό Κέντρο Έρευνας www.vrc.gr

21 Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας της Περιφέρειας Κρήτης

http://www.innocrete.gr/firstpage/
default.asp

22 Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης

http://www.sbbe.gr/m2/m2_4e.asp

Σημείωση: Η κατασκευή του πίνακα βασίστηκε σε πληροφορίες από τον Οδηγό Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα (2002).

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Α/Α ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1 Υπηρεσία Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής στην Ελλάδα

www.cec.eu.int

2 Υπηρεσία Τεκμηρίωσης του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην  Ελλάδα

www.europarl.eu.int

3 Διαπεριφερειακά Κέντρα Ευρωπαϊκής  
Πληροφόρησης

www.ekepp.gr

4 Γραφεία Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του 
Πολίτη (Info Points Europe/IPE)

www.ipe.gr
www.ando.gr/infopoint
http://pde.psp.org.gr

5 Ευρωπαϊκά Κέντρα Αγροτικής  
Πληροφόρησης  
(Rural Information and Promotion 
Carrefours)

www.Aighio.gr
www.afs.edu.gr/carrefour
www.asik.gr
www.kalamata.chambernet.gr
http://www.anka.gr
www.anemth.gr
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6 Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (CDE) www.lib.aueb.gr
http://www.panteion.gr/~edc/
www.ekem.gr
http://www.cieel.gr
www.lib.duth.gr
www.lib.unipi.gr
http://www.libr.uoc.gr

7 Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών  
για τις Επιχειρήσεις (ΕΚΠΕ) – Euro Info 
Centres (EIC)

http://www.acci.gr/~eurocntr/start.htm
www.sbtke.gr
www.eic.gr
www.euroinfo.gr
www.eic.gr
www.chamberofkavala.gr/eic
www.eic.gr
www.anko.gr/leader
www.forthnet.gr/eicgr161
www.ebed.gr/eic
www.acsmi.gr

8 Κέντρα επιχειρήσεων και καινοτομίας  
(EC B.I.C.)

www.bicepirus.gr
http://bic.teiser.gr

9 Κέντρα Καινοτομίας www.ekt.gr
http://www.help-forward.gr

Σημείωση: Η κατασκευή του πίνακα βασίστηκε σε πληροφορίες από τον Οδηγό Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα (2002).

ΠΗΓΗ: Λιοναράκης, Α. & Γκούμας, Σ. & Τέφα, Α. (31/03/2007). Η Επιτυχημένη Προσαρμογή της Ελληνικής 
Μικρής Επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Κ.Π. EQUAL, Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Έργο: 
Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Δια Βίου Μάθησης σε Θέματα Επι-
χειρηματικότητας. Δράση 6: Ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού για την εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση. Εργασία 2: Συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού για την εξ αποστάσεως κατάρτιση:  
Υπεύθυνος Φορέας; Ε.Α.Π.

	 	 3.1.7.2	 Η	ανάλυση	της	επιχείρησης

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης» του επιχειρημα-
τικού σχεδίου καλείσαι να αναλύσεις την επιχείρησή σου. Η ανάλυση της επιχείρησης καλό 
θα ήταν να επικεντρωθεί στα βασικά στοιχεία της.

Ξεκίνα αναφέροντας την ευκαιρία που διέκρινες και διακρίνεις στο επιχειρηματικό περι-
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βάλλον και σε οδήγησε στη δημιουργία της επιχείρησής σου. Η ευκαιρία είναι ίσως από 
τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στο να δημιουργηθεί μια επι-
χείρηση, αλλά και στην επιτυχή και κερδοφόρα επιβίωσή της. Το εξωτερικό περιβάλλον 
περιορίζει αυτούς που δεν τολμούν, αλλά ευνοεί ταυτόχρονα όσους έχουν καλές ιδέες και 
παίρνουν ρίσκα. Προσπάθησε να προσδιορίσεις ποιες είναι οι ευκαιρίες επένδυσης στον 
κλάδο που λειτουργείς.  

Στη συνέχεια ορίζεις το όραμα και την αποστολή της επιχείρησής σου.

Τι είναι το όραμα;

Το όραμα περιγράφει τις προσδοκίες των μελών της επιχείρησης για το μέλλον.

Πρέπει να είναι σύντομο. Συνήθως, το πιο αποτελεσματικό όραμα είναι εκείνο που κινη-
τοποιεί όλη την ομάδα που εργάζεται στην επιχείρηση και την ωθεί να δώσει τον καλύτερό 
της εαυτό.

Το όραμα της επιχείρησης συνίσταται στις προσδοκίες που έχεις εσύ ως ιδιοκτήτης, 
αλλά κι οι εργαζόμενοί σου για το πού θα ήθελες να κατευθυνθεί η επιχείρησή σου στο μέλ-
λον, τι θα πρέπει να παραγάγει και σε ποιο τμήμα της αγοράς θα πρέπει να εστιασθεί.

Τι είναι η αποστολή;

Η αποστολή της επιχείρησης είναι μια αποτύπωση του σκοπού της επιχείρησης και της 
ομάδας – στόχου, στην οποία η επιχείρησή σου προσδοκά να παράσχει προϊόντα κι υπηρε-
σίες. Δίνει την κατεύθυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του καθορισμού του 
σκοπού. Συνοψίζοντας η αποστολή είναι μια σύντομη και ξεκάθαρη διατύπωση των σκοπών 
και των προτεραιοτήτων της επιχείρησης.

Η αποστολή της επιχείρησης είναι ο βασικός λόγος ύπαρξής της κι ο γενικότερος σκο-
πός, για τον οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

Η σαφήνεια σε όραμα κι αποστολή παρουσιάζει την εικόνα ενός έτοιμου επιχειρηματία. Γι’ 
αυτό, αν δυσκολεύεσαι να καθορίσεις το όραμα και την αποστολή σου, ξαναδιάβασε την 
υποενότητα 1.2.

Οι αξίες αποτελούν τη βάση της ιδεολογίας μιας επιχείρησης. Δεν εξαρτώνται από τις πρό-
σφατες εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τον κύκλο ζωής του προϊόντος και τις 
τάσεις της αγοράς ή της διοίκησης. Οι εταιρικές αξίες συνήθως δεν αλλάζουν με βάση τις 
αλλαγές του κλάδου. Αν ο κλάδος αλλάζει αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν κι 
οι εταιρικές αξίες.
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Παραδείγματα αξιών μιας επιχείρησης αποτελούν:

• το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.

• η συνεχής βελτίωση.

• η πρωτοπορία στην τεχνολογία.

• η δημιουργικότητα κι η καινοτομία.

• η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

• η ακεραιότητα.

• η κοινωνική ευθύνη κι η δέσμευση.

Πες στον αναγνώστη την ιστορία της «ζωής» της επιχείρησής σου. Τα σημεία που πρέπει 
να αναφέρεις είναι:

• Τι είδους επιχείρηση έχεις (βιομηχανική, παροχής υπηρεσιών, εμπορίου λιανικού ή χον-
δρεμπορίου);

• Πότε ιδρύθηκε; Από ποιον; Η σύστασή της έγινε από εσένα ή σου τη μεταβίβασε συγγενι-
κό άτομο; (Η μεταβίβαση είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα.)

• Ποια είναι η νομική μορφή της εταιρείας;

• Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες κι εταίροι με βάση το νομό κ.λπ.;

• Κάνε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην πορεία της επιχείρησης.

• Ποια είναι τα άτομα - κλειδιά και τι είδος γνώσεων κι εμπειρίας έχουν σε σχέση με τη δρα-
στηριότητα της επιχείρησης;

• Σε ποιο τμήμα της αγοράς στοχεύεις και σε ποιον θέλεις να πουλάς;

• Πώς σκοπεύεις να πουλήσεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου;

• Ποιο είδος επιπρόσθετης υπηρεσίας θα μπορούσες να προσφέρεις (εξυπηρέτηση πελα-
τών, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων);

Επίσης, φρόντισε:

• να χρησιμοποιείς ονομασία που ταιριάζει στη δραστηριότητα αλλά και στην εικόνα της 
επιχείρησής σου.

• να μην αναλύσεις λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, αλλά και να μην είσαι 
πολύ σύντομος/η. Κάνε μια λογική κι ενδιαφέρουσα ανάλυση.
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• ακόμα κι αν η επιχείρησή σου δεν έχει μια καλή πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
να παρουσιάσεις την πραγματικότητα. Απαρίθμησε τους λόγους, για τους οποίους η επι-
χείρηση δεν πάει καλά. Έχει μεγάλη σημασία να παρουσιάζεις την αιτία, καθώς μπορεί να 
είναι εσωτερική ή να συνδέεται με λανθασμένες πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης.

• να δώσεις μια εικόνα για τις πωλήσεις και τα κέρδη.

	 	 3.1.7.3	 Τα	προϊόντα	κι	οι	υπηρεσίες

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης» του επιχειρη-
ματικού σχεδίου περίγραψε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου και δώσε έμφαση στο πώς 
θα χρησιμοποιηθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα τραβήξεις την προσοχή και το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη και γενικά κάθε πιθανού αγοραστή. Ανάπτυξε τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Είναι καλό σε αυτό το σημείο να περιγράψεις ποιο είναι το μυστικό ή το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου. Είναι 
σημαντικό να τονίσεις ποιες στρατηγικές θα χρησιμοποιήσεις στις πωλήσεις σου.

Πρόσεξε τα ακόλουθα σημεία:

• Εστίασε σε παράγοντες που μπορεί να σου χαρίζουν την επιτυχία.

• Ανάφερε για ποιο λόγο πιστεύεις ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σου μπορεί να πετύχουν 
στην αγορά και πού μπορεί να οφείλεται η επιτυχία. Επισήμανε παράγοντες όπως εξοπλι-
σμός, εσωτερική οργάνωση επιχείρησης, ποιότητα, τιμή κ.λπ.

• Παράθεσε μια φωτογραφία του προϊόντος, για να είναι ολοκληρωμένη η περιγραφή.

• Περίγραψε αναλυτικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προϊόντος σου.

	 	 3.1.7.4	 Η	τοποθέτηση

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης» του επιχειρηματι-
κού σχεδίου καλείσαι να αναπτύξεις την τοποθέτηση της επιχείρησής στην αγορά. Η τοπο-
θέτηση είναι η ταυτότητά σου στην αγορά, δηλαδή, το πως αντιλαμβάνονται οι αγοραστές 
κι οι ανταγωνιστές σου το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Ενώ η τοποθέτηση του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας σου, βασίζεται στα χαρακτηριστικά του/της, η τοποθέτηση της εταιρείας σου 
βασίζεται στους πελάτες, στους αγοραστές και στους ανταγωνιστές σου.
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Περίγραψε την τοποθέτηση της επιχείρησής σου απαντώντας στις ερωτήσεις που ακο-
λουθούν:

• Ποιο είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου;

• Ποιες ανάγκες κι επιθυμίες καλύπτει;

• Ποια αντίληψη θέλεις να έχουν οι αγοραστές για το προϊόν σου;

• Πώς τοποθετούνται οι ανταγωνιστές στην αγορά;

Πρόσεχε τα σημεία που ακολουθούν:

• Κάνε μια έρευνα σχετικά με το τι προσφέρουν και τι χρεώνουν οι ανταγωνιστές σου για το 
κάθε προϊόν ή την κάθε υπηρεσία; Επισκέψου ακόμη και τα καταστήματά τους ως πιθανός 
αγοραστής.

• Δημιούργησε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε ανταγωνιστή σου. 
Εστίασε την προσοχή σου στη διανομή, στην τιμολόγηση, στην εξυπηρέτηση, στην παρά-
δοση και στην προστιθέμενη αξία.

• Προσπάθησε να αντιληφθείς ποια είναι τα σημεία που προσδιορίζουν το κύρος μιας επι-
χείρησης στην αγορά.

• Χρησιμοποίησε για την έρευνά σου περιοδικά, για να ανακαλύψεις τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματά τους.

• Για να τοποθετηθείς στην αγορά, θα πρέπει να κατανοήσεις τις πρακτικές της αγοράς, 
όσον αφορά στην τιμολόγηση, στη διανομή και στα δελτία λογιστικοποίησης των δαπα-
νών. Οι πληροφορίες συνήθως παρέχονται από διάφορους οργανισμούς ανάλογα με τον 
κλάδο. Προσπάθησε να ενημερώνεσαι για τις πρακτικές αυτές.

Για να ενημερωθείς σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς, επισκέψου τις ακόλουθες ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις:

• Για λογιστικά θέματα: www.taxheaven.gr

• Για θέματα μάρκετινγκ: www.marketingweek.gr

• Για θέματα ενημέρωσης: www.minpress.gr/minpress (δικτυακός τόπος Γενικής Γραμ-
ματείας Ενημέρωσης)
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	 	 3.1.7.5	 Η	τιμολόγηση

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Σύντομη περιγραφή της επιχείρησης» του επιχειρημα-
τικού σχεδίου ανάλυσε τι θα χρεώσεις για το προϊόν ή την υπηρεσία σου και ποια πολιτική 
τιμολόγησης θα ακολουθήσεις.

Πρόσεχε το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, αλλά και την τοποθέτηση του κατα-
στήματός σου.

Από την άλλη η πολιτική τιμολόγησης καθορίζει και τους ανταγωνιστές σου.

Είναι πολύ σημαντικό να προσέξεις τα ακόλουθα:

• Η παρουσίαση του προϊόντος σε καλύτερη θέση, όσον αφορά στον συνδυασμό τιμής 
- ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές, συνήθως κάνει κακή εντύπωση ειδικά στους 
επενδυτές. Οι περισσότεροι θα πιστέψουν πως όλο το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι 
ρεαλιστικό, αλλά υποκειμενικό.

• Μην υποεκτιμήσεις τα κόστη παραγωγής ή τα έξοδα σου.

• Όσον αφορά στην τιμολόγηση, δεν είναι κακό να τιμολογήσεις σε υψηλή τιμή αρκεί να 
αιτιολογήσεις την κίνησή σου. Φρόντισε να μην υπερβάλεις! Υπάρχουν κι άλλοι στην αγο-
ρά, δεν είσαι μόνος σου.

• Να θυμάσαι πως οι πωλήσεις είναι αποτέλεσμα του όγκου των πωλήσεων και της τιμής 
ανά μονάδα. Ερεύνα, αν μπορείς να πουλήσεις σε όγκο και σε χαμηλή τιμή ή σε υψηλή 
τιμή και σε μικρότερη ποσότητα. Η επιλογή σου εξαρτάται από τις δυνατότητές σου για 
παραγωγή σε μεγάλη ποσότητα κι από τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

	 3.1.8	Η	ΑΓΟΡΑ

Αυτό το πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα που εργά-
ζεται στην επιχείρηση, αλλά και για τους επενδυτές.

Η επιτυχία στην αγορά εξαρτάται από τις κινήσεις σου, οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες, 
ώστε να σου δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματωθείς με επιτυχία σε αυτήν. Η επιτυχία μιας 
επιχείρησης στην αγορά εξαρτάται άμεσα από την κάλυψη των αναγκών και των προτιμήσε-
ων των αγοραστών, αλλά κι από τα πλεονεκτήματά σου απέναντι στους ανταγωνιστές. Αυτό 
σημαίνει πως θα πρέπει να ξέρεις καλά την αγορά σου.

Όσον αφορά στους επενδυτές, στο συνεργάτη σου, αλλά και γενικά στον αναγνώστη σου 
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θα πρέπει να παρουσιάσεις πραγματικά και ρεαλιστικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και 
τις τάσεις της αγοράς. Να θυμάσαι ότι χρειάζεται να κάνεις μια καλή έρευνα. Αυτό σίγουρα 
απαιτεί χρόνο, ωστόσο στο τέλος αυτής της έρευνας θα ξέρεις πολλά για τον κλάδο σου 
και θα είσαι πιο ενημερωμένος. Μπορεί οι πληροφορίες αυτές να σε βοηθήσουν να λάβεις 
καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρηση σου.

Μην ξεχνάς πως όλες οι αποφάσεις μιας επιχείρησης είτε αφορούν στην παραγωγή είτε 
στο μάρκετινγκ είτε στην προβολή βασίζονται στις εκτιμήσεις των πωλήσεων.

	 	 3.1.8.1	 Οι	πελάτες

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Αγορά» του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι να ανα-
φερθείς στους πελάτες της επιχείρησής σου. Ανεξάρτητα από τους ειδικότερους σκοπούς 
της εταιρείας, ο γενικότερος σκοπός οποιασδήποτε επιχείρησης είναι η εξυπηρέτηση των 
πελατών. Ο ευχαριστημένος πελάτης αποτελεί την επιβίωση της επιχείρησης. Ο πελάτης 
είναι ο λόγος ύπαρξης μιας επιχείρησης. 

Σ’ ένα συγκεκριμένο κλάδο υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις. Συνεπώς, ένας πελάτης το 
ίδιο προϊόν ή την ίδια υπηρεσία μπορεί να την αγοράσει από πολλούς. Η επιλογή θα γίνει με 
βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Συνήθως, τα ποιοτικά αφορούν στην ποιότητα και τα 
ποσοτικά στην τιμή. Θα πρέπει να προσέξεις και τα δύο, αν θέλεις να έχεις ένα καλό τμήμα 
της αγοράς.

Ωστόσο, σε κάποιες αγορές δεν μπορείς να προσπαθείς ταυτοχρόνως και για τα δύο. 
Χρειάζεται να εστιάσεις είτε στο κόστος είτε στην ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
που προσφέρεις είτε ακόμη και σε ένα τμήμα της αγοράς, για παράδειγμα, εμπόριο ρούχων 
για μωρά ή για παχουλούς.

Ακόμη και στην περίπτωση που μπορεί να μη διακρίνεις πολλούς ανταγωνιστές ή είσαι η 
μοναδική επιχείρηση στην περιοχή που προσφέρεις το συγκεκριμένο προϊόν ή την υπηρε-
σία, μην εκμεταλλεύεσαι την ανάγκη των αγοραστών σου μέσω υπερβολικής χρέωσης ή 
κακής ποιότητας. Μπορεί κάποιος άλλος επιχειρηματίας να δει τις ανάγκες και τις ελλείψεις 
της δικής σου αγοράς και με την εισαγωγή του στην αγορά οι πελάτες σου να σε τιμωρή-
σουν πρώτοι εγκαταλείποντάς σε.

Είναι ζωτικής σημασίας να δεις κατά πόσο εξαρτάσαι από τους πελάτες σου όσον αφορά 
στο προϊόν ή στην υπηρεσία και στον κλάδο. Μερικές φορές οι πελάτες μπορεί να έχουν με-
γάλη διαπραγματευτική δύναμη. Αυτό καταδεικνύεται από τους ακόλουθους παράγοντες:

• Όταν το προϊόν / η υπηρεσία είναι τέτοιας φύσεως που οι πελάτες είναι λίγοι κι αγοράζουν 
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σε μεγάλο όγκο, τότε μια πιθανή απώλεια ενός πελάτη δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα 
στην επιχείρηση.

• Όταν το προϊόν ή η υπηρεσία είναι τυποποιημένο, από τη μία ο πελάτης πλεονεκτεί, καθώς 
μπορεί να επιλέγει οποιονδήποτε άλλο ανταγωνιστή σου κι από την άλλη εσύ μειονεκτείς, 
καθώς δεν κατέχεις κάποιο διαφορετικό στοιχείο ώστε να σε προτιμήσει.

• Όταν οι αγοραστές σου είναι καλά ενημερωμένοι για το τι γίνεται στην αγορά σου, μια 
αδικαιολόγητη διαφορά στη τιμή, μπορεί να αποβεί μοιραία. Ειδικά, όταν ο πελάτης ασκεί 
σημαντική επιρροή κι έχει κοινωνικό κύρος, κάτι που του επιτρέπει να μεταφέρει τη δυσα-
ρέσκειά του και σε άλλους πελάτες. Επομένως, μπορεί να σου κοστίσει ακριβά ακόμη και 
το παραμικρό λάθος.

Προσπάθησε να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τους πελάτες της επι-
χείρησής σου και να γράψεις ένα κείμενο σχετικά με τη διαπραγματευτική ικανότητα των 
πελατών σου.

Ανάλυση πωλήσεων ανά  πελάτη

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ  
ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πελάτης Α

1 Προϊόν 1

2 Προϊόν 2

3 Προϊόν 3

4 Προϊόν 4

Πελάτης Β

1 Προϊόν 1

2 Προϊόν 2

Αν η επιχείρησή σου προσφέρει διάφορα προϊόντα, τότε καλό θα ήταν να ξέρεις τις αγορές που 
κάνει ο κάθε πελάτης ανά προϊόν.

Ανάφερε στοιχεία σχετικά με τη διαπραγματευτική ικανότητα των πελατών

Ειδικότερα, επισήμανε στοιχεία σχετικά με τους πελάτες σου και την πορεία των πωλήσε-
ών σου.
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Ανέφερε τις προσδοκίες σου σχετικά με τους μελλοντικούς σου πελάτες και προσδιόρισε 
το τμήμα της αγοράς, στην οποία στοχεύεις.

Διερεύνα, αν η αγορά, στην οποία λειτουργείς, δίνει έμφαση στο κόστος ή στην ποιότητα.

Ερεύνα πώς κάνουν τις αγορές τους οι πελάτες, δημογραφικά χαρακτηριστικά των αγο-
ραστών κι άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για το προϊόν.

Το τμήμα της αγοράς μπορεί να είναι κι ένα υποσύνολο. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση 
catering μπορεί να εστιάσει την προσοχή της στην παροχή φαγητών για εταιρικές συναντή-
σεις (business meetings), ενώ κάποια άλλη σε παιδικά πάρτι.

Για να προσδιορίσεις ευκολότερα τους πελάτες σου, κάνε τις ακόλουθες κινήσεις:

• Ξεκαθάρισε ποιοι είναι πελάτες, στους οποίους δεν στοχεύεις να πωλήσεις.

• Ανέφερε στοιχεία σχετικά με τους πελάτες σου, όταν κάνεις την περιγραφή τους. Μην 
αναφερθείς απλώς στην ανάγκη ή στις επιθυμίες τους.

• Μην ξεχνάς που βρίσκεσαι. Γίνε συγκεκριμένος για τη δική σου περιοχή.

	 	 3.1.8.2	 Το	μέγεθος	κι	οι	τάσεις	της	αγοράς

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Αγορά» του επιχειρηματικού σχεδίου προσδιόρισε το 
μέγεθος της αγοράς και το κομμάτι της πίτας, στο οποίο στοχεύεις.

Ανάφερε στοιχεία που αφορούν στη δυναμική της αγοράς.

Αφού καθόρισες τη συνολική αγορά, περίγραψε την τοποθέτησή σου στην αγορά. Περί-
γραψε το προφίλ των αγοραστών με βάση τη γεωγραφική θέση, τον τρόπο ζωή, το φύλο, 
την ηλικία, το επάγγελμα κι αν πρόκειται για αγοραστή – εταιρεία, με βάση το μέγεθος, την 
εσωτερική οργάνωση και τον κλάδο για τους αγοραστές - εταιρείες.

Όταν αναφέρεσαι στο μέγεθος της αγοράς, επισήμανε τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την αγορά και την ανάπτυξή της.

Ανάφερε τις τάσεις του κλάδου και της οικονομίας, την κυβερνητική πολιτική και τις δη-
μογραφικές αλλαγές. Ανάλυσε, αν οι τάσεις αυτές έχουν θετική ή αρνητική επίπτωση στην 
επιχείρησή σου.

Μην ξεχάσεις να αναφέρεις τις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιείς. Με αυτόν 
τον τρόπο κερδίζεις την εμπιστοσύνη του αναγνώστη.
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Οι πληροφορίες για την ενότητα αυτή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν.

Πηγές αποτελούν:

• αναφορές οργανισμών, υπουργείων.

• ο τύπος: εφημερίδες και περιοδικά.

• κλαδικές οργανώσεις.

• μελέτες ινστιτούτων.

• πανεπιστημιακές έρευνες.

• προμηθευτές.

• αγοραστές.

• ακόμη και τηλεφωνική έρευνα στους ανταγωνιστές σου με την προσποίηση ότι είσαι πιθα-
νός πελάτης.

• εταιρείες μελετών.

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διεύθυνσεις:

• http://www.ebusinessforum.gr/news/News/index.php?page=8&ctn=0&context_u
rl=0P0UallCSFall&language=el

• http://ec.europa.eu/enterprise/sme/fund_tools/fund_tools_readme_el.htm

Μακροπεριβάλλον 

Μακροπεριβάλλον = Γενικευμένο περιβάλλον = Ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον 

Το μακροπεριβάλλον περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε επι-
χείρηση σε μια οικονομία, ανεξαρτήτως κλάδου, στον οποίο ανήκει. Τέτοιοι παράγοντες 
μπορεί να είναι:

• η πολιτική αστάθεια ενός κράτους. 

• η άνοδος κι η πτώση των επιτοκίων.

• η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

• η μείωση του πληθωρισμού.



273

Θέματα Επιχειρηματικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

• η αλλαγή στην τιμή του πετρελαίου.

• η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης νέων τεχνολογιών κι επικοινωνιών.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή για κάθε τμήμα του μακροπεριβάλλοντος και σου δίνο-
νται οδηγίες για την εύρεση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δική σου επιχείρηση.

 

Τεχνολογικό περιβάλλον

Οι παράγοντες αυτού του περιβάλλοντος αναφέρονται στις δυνατότητες που προσφέρει 
η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, η οποία φαίνεται να έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

 Μέρος του τεχνολογικού περιβάλλοντος αποτελούν :

• οι ανακαλύψεις που γίνονται από διάφορες επιστήμες.  

• οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη παρεμφερών ή υποκατάστατων προϊόντων. 

• οι βελτιώσεις μηχανημάτων και μεθόδων παραγωγής.

• η  πρόοδος της αυτοματοποίησης. 

• η πρόοδος της επεξεργασίας δεδομένων. 

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείς το τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουρ-
γείς. Κι αυτό γιατί τα τεχνολογικά συστήματα μπορούν να διευκολύνουν την οργάνωση και 
τη λειτουργία της επιχείρησής σου και ταυτοχρόνως αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και 
τις επιδόσεις των εργαζομένων. 

Παραδείγματα

Στις μέρες μας οι υπολογιστές είναι απαραίτητο να βρίσκονται στα γραφεία μιας επιχεί-
ρησης. Τα προγράμματα που προσφέρουν τα πακέτα εφαρμογών γραφείου μπορούν να 
υποστηρίξουν τις βασικές καθημερινές ανάγκες της ομάδας που εργάζεται στην επιχείρη-
σή σου. Μέσω του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου μπορείς να γράψεις μια ποιοτική 
επιστολή, να ετοιμάσεις διάφορα διαφημιστικά έντυπα κ.λπ. Επίσης, το πρόγραμμα υπολο-
γιστικών φύλλων σου δίνει τη δυνατότητα να καταχωρείς αριθμητικά στοιχεία και να ετοι-
μάζεις διάφορες οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, αν κρίνεις ότι η δραστηριότητα της επι-
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χείρησής σου χρειάζεται επιπλέον τεχνολογική υποστήριξη σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, 
συμβουλεύσου υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων ή άτομα από το κοινωνικό σου 
περιβάλλον που είναι ειδικοί σε θέματα τεχνολογίας. Ενδέχεται να χρειαστείς για παράδειγμα 
ένα εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας, για να διευκολύνεις την οργανωμένη επικοινωνία με 
τους υπαλλήλους. Ένα σύστημα διαχείρισης αποθήκης βοηθάει στον έλεγχο των εμπορευ-
μάτων που «μπαινοβγαίνουν». Τα λογιστικά πακέτα, επίσης, μπορεί να σε βοηθήσουν αρκε-
τά στην αυτοματοποίηση των τιμολογίων, των δελτίων αποστολής και στη διατήρησή τους 
στη μνήμη του υπολογιστή, ειδικά αν έχεις επιχείρηση εμπορίου.

Πολιτικό – νομικό περιβάλλον

Το πολιτικό περιβάλλον της χώρας, όπου λειτουργεί η επιχείρησή σου, ένας είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας. Αυτό θα πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη, αν επιθυμείς να δρα-
στηριοποιηθείς και σε άλλη χώρα π.χ. σε κάποια χώρα των Βαλκανίων. Το πολιτικό σκηνικό 
μέσω της κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να επηρεάσει την πορεία όχι μόνο της δικής σου, 
αλλά κι όλων των επιχειρήσεων  μέσω:

• της φορολογίας.

• των συναλλαγματικών πωλήσεων.

• της νομοθεσίας που αφορά στην απασχόληση. 

• της νομοθεσία για το περιβάλλον (για επιχειρήσεις με σύστημα παραγωγής που προκαλεί 
μόλυνση του περιβάλλοντος).

• της ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων.

Οικονομικό περιβάλλον

Αποτελεί ίσως το πιο μεταβαλλόμενο τμήμα του μακροπεριβάλλοντος. Παράγοντες αυ-
τού του περιβάλλοντος είναι:

• ο πληθωρισμός. 

• τα επιτόκια. 

• η σταθερότητα των ξένων νομισμάτων (αν έχεις ξένους συνεργάτες ή δάνεια σε ξένο 
νόμισμα ή καταθέσεις σε ξένο νόμισμα).

• το διαθέσιμο εισόδημα των αγοραστών.
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Παράδειγμα

Εάν διαθέτεις επιχείρηση με ηλεκτρικές συσκευές, μια μείωση στα επιτόκια των στεγαστι-
κών δανείων θα σε ωφελήσει. Κι αυτό γιατί η μείωση των επιτοκίων σ’ αυτά τα δάνεια θα 
οδηγήσει σε αγορά κατοικιών, άρα και στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών και στην αύξηση 
των πωλήσεων των επιχειρήσεων που πουλάνε τα προϊόντα αυτά. Το μερίδιο αυτής της 
αγοράς θα αυξηθεί. Εσύ θα πρέπει να προσπαθήσεις, ώστε από το μερίδιο της αύξησης να 
πάρεις ένα εύλογο ποσοστό.

 

Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται με πιο αργούς ρυθμούς από τα άλλα 
τμήματα του μακροπεριβάλλοντος. Κι αυτό γιατί αντιπροσωπεύει ένα σύνολο αξιών του 
αγοραστικού κοινού της επιχείρησής σου που δε μεταβάλλεται με μεγάλη ευκολία. Το κοι-
νωνικοπολιτιστικό περιβάλλον επηρεάζει δύο σημαντικά τμήματα της επιχείρησης: το προ-
σωπικό σου και το μάρκετινγκ, δηλαδή την εικόνα του προϊόντος. 

Το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο, με τον οποίο λει-
τουργεί μια επιχείρηση, αλλά και τις αποφάσεις σου μέσω:

• των ηθικών κανόνων και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

• των δημογραφικών αλλαγών (ιδιαίτερα όταν το προϊόν απευθύνεται σε ένα τμήμα της 
αγοράς που αφορά μια συγκεκριμένη ηλικία). 

• των αλλαγών στον τρόπο ζωής (διασκέδαση, ελεύθερος χρόνος).

• των θεμάτων που αφορούν στην ισότητα μειονοτήτων ή στη σχέση ανδρών – γυναικών.

• της στάση των καταναλωτών στις τεχνικές μάρκετινγκ.

	 	 3.1.8.3	 Ο	ανταγωνισμός

Η ενότητα του ανταγωνισμού του πεδίου «Αγορά» του επιχειρηματικού σχεδίου αναφέρε-
ται στη θέση των προϊόντων ή και των υπηρεσιών σου σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Η 
αναγνώριση των ανταγωνιστών δίνει την εικόνα ενός επιχειρηματία έτοιμου να αντιμετωπίσει 
τις δυσκολίες της αγοράς.

Ο ανταγωνισμός που υπάρχει στον κλάδο που δραστηριοποιείσαι είναι στρατηγικής σημα-
σίας, καθώς θα αποτελέσει τη βάση, πάνω στην οποία θα χαράξεις τη στρατηγική σου. Μην 
ξεχνάς πως η κερδοφορία ενός κλάδου εξαρτάται από τον ανταγωνισμό που υπάρχει σ’ 
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αυτόν. Εάν ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, δεν υπάρχει περιθώριο για μεγάλη κερδοφορία 
λόγω των ανταγωνιστικών τιμών.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό είναι οι ακόλουθοι:

• Ο μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. 

• Η κορεσμένη αγορά ή η αγορά που δεν προσφέρει πιθανότητες ανάπτυξης.

• Το μεγάλο σταθερό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

• Το σχετικά τυποποιημένο προϊόν.

• Ο εξοπλισμός παραγωγικής διαδικασίας μεγάλης αξίας.

• Οι δυσκολίες εγκατάλειψης της επιχείρησης λόγω της σχετικά σημαντικής επένδυσης. 

Κάνε μια σύντομη περιγραφή των βασικών σου ανταγωνιστών. Ανάφερε στοιχειά, όπως 
ετήσιες πωλήσεις και μερίδιο αγοράς.

Ανάφερε ποιες ανάγκες και προτιμήσεις καλύπτουν οι ανταγωνιστές σου καλύτερα και 
χειρότερα από εσένα.

Εξήγησε γιατί πιστεύεις ότι μπορείς να αποκτήσεις το μερίδιο της αγοράς, στο οποίο στο-
χεύεις.

Αξιολόγησε ποιος υπερτερεί και σε πού υπερτερεί π.χ. τιμή, διανομή, ποιότητα, δυνατότη-
τες παραγωγής, εικόνα, εύρος προϊόντων – υπηρεσιών.

Πρόσεχε τις παγίδες:

• Μην αναφέρεις ποτέ τη φράση «δεν υπάρχει ανταγωνισμός». Κανείς δε θα το πιστέψει. 
Ακόμη κι η μοναδικότητα του προϊόντος δεν εξασφαλίζει το μονοπώλιο. Γι’ αυτό ψάξε 
ποια είναι τα προϊόντα που μπορούν να το υποκαταστήσουν.

• Ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι εμφανής. Εκτός από τους άμεσους ανταγωνιστές 
υπάρχουν κι οι έμμεσοι ανταγωνιστές.

• Διευκρίνισε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου.

• Μην εστιάσεις την προσοχή σου μόνο στις επιχειρήσεις του ίδιου μεγέθους. Ένα παντο-
πωλείο δεν ανταγωνίζεται μόνο με άλλα δέκα της περιοχής του, αλλά και με τα σουπερ-
μάρκετ και τα περίπτερα.
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• Συγκέντρωσε τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια ανά-
λυση εύκολα και γρήγορα.

Το προϊόν που παράγεις μπορεί να είναι μοναδικό, αλλά μπορεί να έχει και πολλά υπο-
κατάστατα, δηλαδή τελείως διαφορετικά προϊόντα που όμως χρησιμοποιούνται για τον ίδιο 
σκοπό. Τα υποκατάστατα είναι προϊόντα άλλου κλάδου. Ωστόσο, ενδέχεται να δυσκολεύ-
ουν αρκετά τη θέση της επιχείρησης και την πορεία του κλάδου σου, εάν έχουν χαμηλότερη 
τιμή και καλύτερη ποιότητα σε σχέση με το προϊόν σου. Σε αυτήν την περίπτωση η αντικατά-
σταση είναι πολύ εύκολη.

	 	 3.1.8.4	 Πρόβλεψη	πωλήσεων

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Αγορά» του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι να εκτι-
μήσεις τις πωλήσεις σου με βάση:

• τα πλεονεκτήματα του προϊόντος ή της υπηρεσίας σου.

• τους πελάτες σου.

• το μέγεθος της αγοράς.

• τον ανταγωνισμό.

Οι προβλέψεις των πωλήσεων θα πρέπει να γίνουν σε μονάδες και χρηματική αξία. Θα 
ήταν καλό να κάνεις μια πρόβλεψη για τα επόμενα τρία χρόνια.

Οι προβλέψεις της πρώτης χρονιάς θα πρέπει να είναι οργανωμένες ανά τρίμηνο.

Είναι σημαντικό τα στοιχεία αυτά να στηρίζονται σε σοβαρές επιχειρηματικές υποθέσεις. 
Από την πρόβλεψη των πωλήσεων ξεκινάει η οργάνωση κι ο προγραμματισμός της παρα-
γωγής. Με τα στοιχεία αυτά ετοιμάζονται κι οι οικονομικές καταστάσεις.

Είναι πολύ σημαντικό, πριν κάνεις τις προβλέψεις των πωλήσεων, να αποτυπώσεις τις 
υποθέσεις, στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις σου.

Για να κάνεις σωστές προβλέψεις,:

• βρες τη μέση τιμή των πωλήσεων ανά άτομο από κλαδικές οργανώσεις.
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• πρόβλεψε το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο των πωλήσεων.

• φρόντισε να κάνεις σωστές και ρεαλιστικές υποθέσεις. Ο στόχος του επιχειρηματικού σχε-
δίου είναι να προβλέψει μια πορεία όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Το να παρουσιάσεις 
μια υπερεκτίμηση στον τομέα των πωλήσεων δε θα σε βοηθήσει να οργανωθείς σωστά. 
Αντίθετα θα σε οδηγήσει να κάνεις πολλά έξοδα κι ίσως να παραγάγεις περισσότερα από 
όσα μπορεί να απορροφήσει η αγορά δημιουργώντας έτσι κόστος αποθήκευσης αποθε-
μάτων. 

Στο κομμάτι αυτό θα πρέπει όχι μόνο να γίνεται πρόβλεψη των πωλήσεων για το επόμενο 
διάστημα, αλλά και μια ανάλυση των πωλήσεων για το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η 
επιχείρηση. Πριν γίνουν οι προβλέψεις, θα πρέπει να γίνονται κάποιες υποθέσεις – παρα-
δοχές, πάνω στις οποίες θα στηριχθούν αυτές οι προβλέψεις. Γι΄ αυτό η διατύπωση των 
υποθέσεων πρέπει να είναι σαφής και κοντά στην πραγματικότητα ή στις τάσεις της αγοράς 
γενικότερα. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις προβλέψεις 
και στα πραγματικά στοιχεία, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στην επιχείρηση σε μια ενδε-
χόμενη δυσμενή κατάσταση. 

Καλό θα ήταν να διερευνήσεις κι άλλους τρόπους ή μεθόδους πωλήσεων που σκέφτεσαι 
να εφαρμόσεις και που μπορεί να σε βοηθήσουν.

Γενικές υποθέσεις

2006 2007 2008 2009 2010

Βραχυπρόθεσμα επιτόκια (%)

Μακροπρόθεσμα επιτόκια (%)

Ημέρες πληρωμής

Ημέρες εισπράξεως

Φόρος (%)

Δαπάνες, μετρητά (%)

Πωλήσεις με πίστωση (%)

Επιβαρύνσεις προσωπικού (%)
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Κατάσταση πωλήσεων

Πωλήσεις 2006 2007 2008 2009 2010

Πελάτης 1

Πελάτης 2

Πελάτης 3

Πελάτης 4

Πελάτης 5

Συνολικές πωλήσεις 

	 3.1.9	Η	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	–		
	 	 	 	 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σε αυτό το πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να περιγράψεις την παρούσα 
κατάσταση του προϊόντος και της υπηρεσίας και τα σχέδιά σου σχετικά με το μέλλον.

	 	 3.1.9.1	 Η	ετοιμασία	του	προϊόντος	ή	της	υπηρεσίας		
	 	 	 	 	 προς	αγορά

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Η οργάνωση της παράγωγης προϊόντος – προσφοράς 
υπηρεσίας» του επιχειρηματικού σχεδίου περίγραψε τη διαδικασία, από την οποία περνάει 
η επιχείρησή σου και συγκεκριμένα περίγραψε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την 
ομάδα εργασίας της επιχείρησης, προκειμένου το προϊόν να ετοιμαστεί για πώληση. Παρου-
σίασε ένα σχέδιο για το πώς θα πρέπει να οργανωθούν όλες οι διαδικασίες ανά άτομα και 
κάνε ένα χρονοδιάγραμμα.

Πρόσεξε τα ακόλουθα:

• Διερεύνησε, αν χρειάζεται να αποκτήσεις εμπορικό σήμα ή κάποια άλλη πατέντα για το 
προϊόν σου, τη διαδικασία παραγωγής κ.λπ.

• Αν η επιχείρησή σου είναι επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, τότε τα θέματα, στα οποία πρέ-
πει να δώσεις έμφαση, είναι τελείως διαφορετικά.

• Σημασία έχουν κι οι προδιαγραφές κι η εξασφάλιση της ποιότητας κατά τη διαδικασία 
παραγωγής.
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• Αν ξεκινάς τώρα την επιχείρησή σου, τότε συμβουλέψου μελέτες του κλάδου που αναφέ-
ρονται στη λεπτομερή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.

	 	 3.1.9.2	 Η	διαδικασία	παραγωγής

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Η οργάνωση της παράγωγης προϊόντος – προσφοράς 
υπηρεσίας» του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι να περιγράψεις τη διαδικασία παραγωγής. 
Μην ξεχνάς ότι κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να διοικήσει μια επιχείρηση, αν δεν γνω-
ρίζει τη διαδικασία παραγωγής. Κανένας λογικός επενδυτής δε θα ξόδευε τα χρήματά του 
σε μια επιχείρηση, της οποίας τη διαδικασία παραγωγής δε γνωρίζει.

Κάνε μια περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, ώστε να είναι κατανοητή από τον ανα-
γνώστη. Μην μπεις στη διαδικασία να αναλύεις δύσκολες μετατροπές και διαδικασίες.

Στην περίπτωση μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών τα πράγματα αλλάζουν.

Μπορεί να είναι καλύτερο να αγοράσεις ένα μισοέτοιμο προϊόν και να κάνεις μέρος της 
παραγωγής. Φρόντισε να προμηθεύεσαι όλα τα υλικά που σου χρειάζονται.

Λάβε υπόψη σου την τοποθέτηση της επιχείρησής σου στην αγορά, για να πάρεις αποφά-
σεις σχετικά με τα ενοίκια του χώρου παραγωγής ή την αγορά κτηρίων ή τη χρήση χρηματο-
δοτικής μίσθωσης. Επίσης πρέπει να προσδιορίσεις την πρόσβαση σε υλικά, προμηθευτές, 
ανθρώπινο δυναμικό ή άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της επιχεί-
ρησης σου.

Η διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι από τα σημαντικότερα 
σημεία. Εάν η επιχείρηση παράγει το προϊόν, θα πρέπει να οργανώσει το σύστημα παραγω-
γής με τέτοιον τρόπο, ώστε το προϊόν να είναι χαμηλού κόστους και ταυτοχρόνως υψηλής, 
κατά το δυνατόν, ποιότητας. Η διάρθρωση ενός συστήματος παραγωγής απαιτεί σωστές 
γνώσεις και μερικές φορές, στην περίπτωση πολύπλοκων προϊόντων κι εξειδικευμένα στε-
λέχη. Επίσης, το χαμηλό κόστος κι η υψηλή ποιότητα διαρθρώνονται από ικανά στελέχη 
αντίστοιχων θεμάτων. Στην περίπτωση μιας επιχείρησης εμπορίου δεν απαιτείται σύστημα 
παραγωγής, αλλά σωστή διαχείριση κι επιλογή προμηθευτών, οι οποίοι παίζουν το σημαντι-
κότερο ρόλο στην πορεία της επιχείρησής σου. Δεδομένου του ότι πουλάς αυτό που αγο-
ράζεις με κάποιες ελάχιστες διαφορές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή με επιπρόσθετες 
υπηρεσίες υποστήριξης, οι προμηθευτές σου μπορεί να σε περιορίζουν αρκετά σε θέματα 
κερδοφορίας, πιστότητας, έγκαιρης παράδοσης κλπ.



281

Θέματα Επιχειρηματικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Δώσε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακόλουθα:

• Αιτιολόγησε όλες σου τις αποφάσεις σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν, π.χ. τοποθεσία, 
διαδικασία παραγωγής κ.λπ.

• Επίσης, αιτιολόγησε όλες σου τις επιλογές και εξήγησε πώς αυτές συμβάλλουν σε ένα 
καλύτερο προϊόν ή μια καλύτερη παραγωγή.

Οι προμηθευτές είναι πολύ σημαντικοί για μια επιχείρηση. Από τη συνεργασία με τους προ-
μηθευτές καθορίζονται πολλά πράγματα, όπως η συνεπεία στις παραδόσεις των πελατών 
και το περιθώριο κέρδους. Θα πρέπει να έχεις κάνει ή να κάνεις μια σοβαρή έρευνα για τους 
προμηθευτές των υλικών που χρειάζεσαι, ειδικά αν τα υλικά αυτά αποτελούν σημαντικό μέ-
ρος του προϊόντος που παράγεις. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να εστιάζει όχι μόνο στο κόστος, 
αλλά και στην ποιότητα.

Όπως κι οι αγοραστές, έτσι κι οι προμηθευτές μπορεί να έχουν διαπραγματευτική δύναμη 
όταν:

• υπάρχουν λίγοι προμηθευτές για ένα συγκεκριμένο υλικό. Σε αυτήν την περίπτωση έχουν 
μονοπώλιο και μπορούν να καθορίσουν μια τιμή περιορίζοντας αρκετά το περιθώριο κέρ-
δους.

• δεν υπάρχουν υποκατάστατα για ένα συγκεκριμένο υλικό. Αν αυτό συνδυαστεί με την 
παραπάνω παράμετρο , η επιχείρησή σου μπορεί να κινδυνεύσει.

• δεν είσαι ο σημαντικότερος πελάτης του προμηθευτή. Τότε μπορεί να σου παρουσιαστούν 
προβλήματα, όσον αφορά στους όρους παράδοσης, στη συνέπεια κατά τη διαδικασία της 
παράδοση και στην ποσότητα του υλικού. Προσπάθησε να δημιουργείς μια καλή σχέση 
και μια εικόνα κύρους στον προμηθευτή σου. 

• το υλικό που προμηθεύεσαι από τον προμηθευτή αποτελεί το βασικό υλικό του τελικού 
σου προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση μια μικρή αύξηση μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή 
στα κέρδη σου.

• το προϊόν του προμηθευτή σου είναι διαφοροποιημένο ή το σύστημα προμήθειας είναι τέ-
τοιο που σου δημιουργεί επιπλέον έξοδα ή σε δυσκολεύει στην αλλαγή του προμηθευτή.
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	 	 3.1.9.3	 Κόστος	παραγωγής

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Η οργάνωση της παράγωγης προϊόντος – προσφοράς 
υπηρεσίας» του επιχειρηματικού σχεδίου αναφέρεσαι στο κόστος παραγωγής. Να θυμάσαι 
ότι η διαδικασία παραγωγής που περιέγραψες έχει ένα κόστος. Καλό θα ήταν να κάνεις ένα 
προϋπολογισμό.

Σιγουρέψου ότι έχεις συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως εργατικό κόστος, 
υλικά, δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λπ.

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν κόστος παραγωγής.

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών έχουν κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, 
ετοιμασίας παραδοτέων κ.λπ.

Σε αυτήν την ενότητα είναι σημαντικό να μην υποεκτιμάς το κόστος. Αν ξεκινάς τώρα, τότε 
συμβουλέψου σχετικές μελέτες κι οργανισμούς του κλάδου ή ακόμη κι ανάλογες επιχειρή-
σεις σε άλλες περιοχές, τους ιδιοκτήτες των οποίων γνωρίζεις.

Κάνε μια πρόβλεψη για τα έκτακτα έξοδα ή τις ζημιές λόγω καθυστερήσεων ή προβλημά-
των στην παραγωγή.

	 	 3.1.9.4	 Οι	απαιτήσεις	για	ανθρώπινο	δυναμικό

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Η οργάνωση της παράγωγης προϊόντος – προσφοράς 
υπηρεσίας» του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να επισημάνεις ποιες είναι οι απαιτήσεις για 
ανθρώπινο δυναμικό. Η περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής σε βοηθάει, ώστε αυτόματα 
να μπορείς να καθορίσεις και τα άτομα που χρειάζεται να προσλάβεις ή να έχεις στην διαδι-
κασία παραγωγής.

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

• Αρκούν τα άτομα της παραγωγής, για να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία παραγωγής στα 
χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί;

• Αν όχι, αυτό ισχύει σε ετήσια βάση ή κυρίως εποχιακά; Αν γίνεται εποχιακά, τότε μπορείς 
να ενισχύσεις εποχιακά το προσωπικό σου.

• Αποτελείται η ομάδα σου από εκπαιδευόμενα άτομα;

• Χρειάζονται εκπαίδευση;

• Ποιο είναι το εργατικό κόστος, το τωρινό και το μελλοντικό;

• Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον;
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Πίνακας συνολικού έμμεσου κόστους παραγωγής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

A/A ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΑΝ ΦΕΒ

1 Έμμεσα υλικά

2 Δαπάνες γραφείων και κόστος μη παρα-
γωγικού ανθρώπινου δυναμικού

3 Δ.Ε.Η.

4 Ο.Τ.Ε.

5 Ε.ΥΔ.Α.Π.

6 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

7 INTERNET

8 ΕΝΟΙΚΙΑ

9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

11 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

12 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

14 ΑΛΛΑ

15 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ

	 	 3.1.9.5	 Έξοδα	κι	απαιτήσεις	κεφαλαίων

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Η οργάνωση της παράγωγης προϊόντος – προσφοράς 
υπηρεσίας» του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι να περιγράψεις τα έξοδα της επιχείρησής 
σου.

Τα έξοδα της επιχείρησης περιλαμβάνουν:

• λειτουργικά έξοδα.

• απαιτήσεις σε κεφάλαια.

• κόστος υλικών.
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Λειτουργικά έξοδα είναι τα έξοδα που δημιουργούνται από τη λειτουργία της επιχείρη-
σης. Η κατηγορία αυτών των εξόδων περιλαμβάνει τα έξοδα μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τα 
ταξίδια, τα ενοίκια μηχανημάτων, τις προμήθειες κι άλλα.

Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια αφορούν στο ποσό των χρημάτων που χρειάζεται η επιχεί-
ρηση για την αγορά μηχανημάτων, κτηρίων ή άλλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που 
απαιτούνται, για να λειτουργεί ομαλά. Μην ξεχνάς ότι τα έξοδα για τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία έχουν κι αποσβέσεις.

Σκέψου τι χρειάζεσαι για τη λειτουργία της επιχείρησής σου. Μπορεί να χρειαστείς μεταφο-
ρικά μέσα ή ειδικά μηχανήματα, ακόμη και στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Οι βιομη-
χανικές επιχειρήσεις σίγουρα χρειάζονται περισσότερο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός χρειάζεται 
για διάφορους λόγους, π.χ. για παραγωγή, έλεγχο και συσκευασία.

Το κόστος των προϊόντων – υπηρεσιών είναι ίσο με το κόστος παραγωγής και το κό-
στος λειτουργίας. Το ίδιο κόστος σε εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κόστος αγοράς των 
εμπορευμάτων, το οποίο επιβαρύνεται με άλλα λειτουργικά έξοδα που βρίσκονται σε σχετι-
κά πιο χαμηλά επίπεδα από τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνες τους το προϊόν. 

	 3.1.10	 ΟΙ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΤΟ	ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Σε αυτό το πεδίο γίνεται αναφορά στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Η οργάνωση της 
παραγωγής ετοιμάζει το προϊόν. Ωστόσο, θα πρέπει να το πουλήσεις, διαφορετικά η επι-
χείρησή σου θα έχει προβλήματα, όπως συσσώρευση αποθέματος, αδυναμία πληρωμής 
μισθών κ.λπ. Για αυτούς τους λόγους σκέψου πώς θα προσεγγίσεις τους αγοραστές, ώστε 
να γίνουν δικοί σου πελάτες, δηλαδή να αγοράσουν το δικό σου προϊόν.

Η στρατηγική του μάρκετινγκ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του επιχειρηματικού σχεδί-
ου. Θα πρέπει να σκεφτείς πώς θα κινηθείς και πώς θα δώσεις μια καλή εικόνα ακόμη και 
στον επενδυτή σου.

Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό, μιας και πολλές φορές, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις, 
ακόμη και το καλύτερο προϊόν μπορεί να χαθεί αν δεν προβάλλεται σωστά κι αν δεν ενημε-
ρωθεί η αγορά για την ύπαρξή του.

Τα βασικότερα σημεία της ενότητας είναι:

• η στρατηγική μάρκετινγκ κι οι πωλήσεις.

• η μέθοδος πωλήσεων.

• η διαφήμιση κι η προβολή.
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	 	 3.1.10.1	 Στρατηγική	μάρκετινγκ	και	πωλήσεων

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ» του επιχειρηματικού 
σχεδίου αναλύεται η στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων.

Η στρατηγική μάρκετινγκ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Προϊόν.

• Τοποθέτηση προϊόντος.

• Τιμολόγηση.

• Τμήμα αγοράς.

• Αγορά κι ανταγωνισμός.

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν κατάστρωσε ένα σχέδιο δράσης για το πώς θα αποκτήσεις 
νέους αγοραστές ή ακόμη και για το πώς θα διατηρήσεις τους ήδη υπάρχοντες.

Πολύ σημαντικά στοιχεία των πωλήσεων και του μάρκετινγκ είναι:

• ο τρόπος εύρεσης των προοπτικών κι η σωστή χρήση τους.

• ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών που προσέχουν οι αγοραστές στο προϊόν ή στην υπη-
ρεσία.

• η τεχνική των πωλήσεων ή η καινοτομία που θα χρησιμοποιήσεις, προκειμένου να τραβή-
ξεις την προσοχή.

• η γεωγραφική περιοχή, στην οποία στοχεύεις να πουλήσεις. 

Μάρκετινγκ είναι όλες οι ενέργειες που θα κάνεις, για να διοχετεύσεις το προϊόν στην 
αγορά.

 Το μάρκετινγκ αποτελείται από τέσσερα υποσύνολα, όπως:

1)  το προϊόν. 

2)  η διανομή.

3)  η προβολή.

4)  η τιμολόγηση.
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Είναι σημαντικό να αναλύεις και τα τέσσερα υποσύνολα έτσι ώστε να δεις ποια πολιτική 
ακολουθείς και στα τέσσερα σημεία. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ένα πολύ σημαντικό τμήμα του μάρκετινγκ είναι κι η έρευ-
να αγοράς. Η έρευνα αγοράς μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις σωστό προγραμματισμό 
της ζήτησης ενός προϊόντος και να αποφεύγεις αποθεματοποιήσεις των υλικών και των 
έτοιμων προϊόντων, που επιφέρουν ένα μεγάλο κόστος αποθήκευσης.

Ακολούθησε την παρακάτω ανάλυση συμπληρώνοντας τα στοιχεία σχετικά με τη δικιά 
σου εταιρεία.

Το προϊόν

Θα πρέπει να ξέρεις πως ένα  προϊόν ή η διαδικασία πώλησης ενός προϊόντος περνάει 
από συγκεκριμένα στάδια:

1. Προεπισκόπηση της αγοράς σχετικά με την ύπαρξη αναγκών που δεν καλύπτονται.

2. Δημιουργία ιδέας παραγωγής ή εμπορίας προϊόντος ή υπηρεσίας.

3. Αξιολόγηση ιδεών κι επιλογή της τελικής ιδέας.

4. Ανάπτυξη προϊόντος.

5. Αξιολόγηση αγοράς.

6. Προώθηση του προϊόντος σε τμήμα της αγοράς που παρουσιάζει ανάγκες κατανάλω-
σης.

Η διανομή

Για τη διανομή του προϊόντος μιας επιχείρησης έχει μεγάλη σημασία η εγκατάσταση της 
επιχείρησης. Μερικές εταιρείες, για τις οποίες η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος εί-
ναι πολύπλοκή κι απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ή συγκεκριμένα υλικά, επιλέγουν την 
εγκατάσταση με βάση τις πρώτες ύλες ή σε κτήρια κατάλληλα εξοπλισμένα. Στο εμπόριο, η 
επιλογή της εγκατάστασης γίνεται σε περιοχές, όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν εύκολη 
πρόσβαση. Επίσης, σημαντικός είναι κι ο τρόπος διανομής του προϊόντος, δηλαδή οι πωλη-
τές ή τα άτομα που διαμεσολαβούν για την πώληση.
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Η προβολή

Υπάρχουν μερικοί τρόποι, για να προβάλεις την επιχείρηση και το προϊόν σου. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω:

• διαφήμισης.

• δημοσίων σχέσεων, γνωριμιών.

• προσωπικής πώλησης.

• προώθησης πωλήσεων.

• στήριξης στο καλό όνομα του προϊόντος ή των υλικών ή των ατόμων που το προβάλλουν 
ή το πωλούν (π.χ. γάλα από φάρμα Μακεδονίας, το προϊόν το διαφημίζει ένας καταξιω-
μένος άνθρωπος ή το πουλά ένας άνθρωπος με κύρος, ο οποίος είναι εξωτερικός σου 
συνεργάτης).

Η τιμολόγηση

Η τιμολόγηση περιλαμβάνει το συστηματικό προσδιορισμό της σωστής τιμής για ένα προ-
ϊόν, έτσι ώστε η επιχείρηση να έχει ικανοποιητικά κέρδη, αλλά κι ικανοποιημένους πελάτες 
από τη σχέση τιμής – ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει. 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα έσοδά τους εξαρτώνται από δύο στοιχεία:

• τη συχνότητα των πωλήσεων και 

• την τιμή του προϊόντος. 

Επομένως, η τιμή του προϊόντος αποτελεί το ήμισυ της εξίσωσης των εσόδων. Με βάση 
αυτό μια μικρή αλλαγή στην τιμή μπορεί να επιφέρει μια δραστική μεταβολή στο σύνολο των 
εσόδων.

Σε μια επιτυχημένη επιχείρηση η τιμή θα πρέπει να καλύψει το κόστος και να αφήσει κι ένα 
περιθώριο κέρδους. Το συνολικό κόστος ενός προϊόντος αποτελείται από:

1)  το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας (γίνεται αναφορά στο κόστος παραγωγής 
του προσφερόμενου/ης προϊόντος/υπηρεσίας)

2)  το κόστος πώλησης (άμεσο κόστος πωλητή και κόστος διαφήμισης και προώθησης 
πωλήσεων)
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3)  γενικά έξοδα που αφορούν στο δεδομένο προϊόν.

4)  άλλα γενικά έξοδα που επιβαρύνουν το προϊόν και που δεν αφορούν στο δεδομένο 
προϊόν. Τα έξοδα αυτά μπορεί να είναι σταθερά ή μεταβλητά.  

 

Πίνακας συνολικού άμεσου κόστους παραγωγής

Προϊόν Μονάδες Σύνολο της 
παραγωγής

Άμεσο συνολι-
κό κόστος

Συνολικό 
άμεσο κόστος 
παραγωγής

Άμεσα Υλικά

Άμεσα Εργατικά

Σύνολο

Ο καταναλωτής, ή αλλιώς ο πελάτης, είναι σημαντικό στοιχείο μιας επιχείρησης. 

Επισήμανε:

• ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί για την αγορά του προϊόντος. 

• ποια είναι τα σημεία που προσέχει ή στα οποία δίνει βαρύτητα κατά την αγορά. 

• ποιες είναι οι συνήθειές του και τα κίνητρα που θα τον οδηγούσαν στην αγορά του προϊό-
ντος.

• ποιες είναι οι ανάγκες του, οι επιθυμίες του, τα πρότυπα κατανάλωσης. 

• ποια είναι η συχνότητα κατανάλωσης. 

Αυτή η ανάλυση των πελατών σου μπορεί να σε βοηθήσει να σχεδιάσεις καινούργια, και-
νοτόμα προϊόντα.    

	 	 3.1.10.2	 Η	μέθοδος	των	πωλήσεων

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ» του επιχειρηματικού 
σχεδίου περιγράφεται η μέθοδος των πωλήσεων.

Η μέθοδος των πωλήσεων συνδέεται με τον τρόπο διανομής του προϊόντος στον αγορα-
στή. Ένας επιχειρηματίας που μπορεί με επιτυχία κι άνεση να πάει το προϊόν του στον αγορα-
στή είναι ικανός να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Επιχειρείν σημαίνει επιχειρώ να κάνω κάτι για 
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τους αγοραστές μου. Αν το προϊόν δεν καταλήξει σε αυτούς, τότε ό,τι κι αν έχεις κάνει δεν 
έχει καμιά αξία. Είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα.

Για να καθορίσεις τον τρόπο πωλήσεων, απάντησε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

• Μπορείς να πουλήσεις απευθείας στους πελάτες σου;

• Σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις αντιπροσώπους πωλήσεων;

Σε αυτήν την ενότητα θα πρέπει να δώσεις μεγάλη προσοχή στα εξής σημεία:

• Μη συγχέεις τις πωλήσεις με το μάρκετινγκ (δες την υποενότητα 1.4).

• Αν αποφασίσεις να χρησιμοποιείς αντιπροσώπους πωλήσεων, σκέψου για ποιο λόγο το 
κάνεις και ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους.

• Η διαδικασία των πωλήσεων εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και την περιοχή, στην 
οποία πουλάς. Μια πώληση, για να οριστικοποιηθεί χρειάζεται μερικές φορές ένα σύντο-
μο χρονικό διάστημα, ενώ κάποιες άλλες ακόμη κι ένα χρόνο. Μην τρομάζεις! Τα περισ-
σότερα προϊόντα ή πωλήσεις, των οποίων η διαπραγμάτευση διαρκεί για ένα χρόνο, είναι 
σε τέτοιο ύψος που εξασφαλίζουν έσοδα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

	 	 3.1.10.3	 Η	διαφήμιση	κι	η	προβολή

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ» του επιχειρηματικού 
σχεδίου θα πρέπει να κάνεις μια περιγραφή των κινήσεων της επιχείρησής σου που σχετίζο-
νται με τη διαφήμιση και την προβολή της.

Η διαφήμιση κι η προβολή σχετίζονται με τη διαδικασία επικοινωνίας και μεταφοράς των 
πληροφοριών, δηλαδή με την πληροφόρηση των αγοραστών σχετικά με τα όσα προσφέ-
ρεις.

Περίγραψε όλα τα μέσα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

• περιοδικά,

• εφημερίδες,

• ραδιόφωνο,

• τηλεόραση, τοπικά κανάλια,
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• Διαδίκτυο,

• εκθέσεις,

• διαφημιστικές εταιρείες κ.λπ.

Εκτίμησε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους για τη δική σου επιχεί-
ρηση.

 Είναι πολύ σημαντικό να προσέξεις τα παρακάτω:

• Οι τακτικές που χρησιμοποιείς κι ο τρόπος της πληροφόρησης θα πρέπει να ταιριάζουν με 
το προϊόν και την εικόνα της εταιρείας. Κι αυτό γιατί θα πρέπει να προσεγγίζουν με επιτυχία 
την ομάδα της αγοράς, στην οποία στοχεύεις.

• Προσπάθησε να ελέγχεις τα έξοδα της προβολής ανάλογα με τον προϋπολογισμό σου. 
Μην ξοδεύεις αλόγιστα σε άστοχες κατευθύνσεις που μπορεί να μη σου φέρουν άμεσα 
και σίγουρα αποτελέσματα.

• Αιτιολόγησε τις επιλογές σου σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιείς.

• Δώσε μεγάλη σημασία στο σύνολο, ακόμη και στη συσκευασία. Πολλές φορές η συσκευ-
ασία αποτελεί ένα μέσο προβολής του προϊόντος.

• Χρησιμοποίησε τα δίκτυα γνωριμίας με σημαντικά άτομα από το χώρο σου, για να ενημε-
ρώνεις τους πιθανούς αγοραστές για την ύπαρξη της επιχείρησης, των προϊόντων και των 
υπηρεσιών σου.

	 3.1.11	 ΤΟ	ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Σε αυτό το πεδίο αναλύεται το μάνατζμεντ  της επιχείρησής σου. Να θυμάσαι ότι η καλή 
διοίκηση μπορεί να κάνει θαύματα.

Τι σημαίνει αυτό;

Ζωντανά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων δείχνουν πως οι ικανότητες των 
ανθρώπων είναι αυτές που θέτουν τις βάσεις μιας επιχείρησης. Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις 
ήταν κάποτε μικρές, δεν ήταν από την πρώτη στιγμή μεγάλες. Τι καθόρισε την ανάπτυξή 
τους; Η ικανότητα των ανθρώπων που τις διοικούσαν.

Η σωστή οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης καθορίζουν το επιχειρηματικό παιχνίδι.



291

Θέματα Επιχειρηματικότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Η ικανότητα ενός επιτυχημένου επιχειρηματία έγκειται στο να μπορεί συνέχεια να έχει ιδέ-
ες. Το επιχειρείν είναι επιχείρημα, είναι δημιουργία, είναι καινοτομία, είναι το να δρας πριν 
από τους άλλους, διαφορετικά από τους άλλους, να κλέβεις την παράσταση από τις άλλες 
επιχειρήσεις.

Γι’ αυτό επίλεξε τα κατάλληλα άτομα που θα μπορούν να κάνουν την επιχείρησή σου να 
«πετάει».

Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι φιλόδοξοι και να παλεύουν για τις φιλοδοξίες τους. 
Πού ξέρεις; Η επιχείρησή σου από μικρή μπορεί να γίνει κολοσσός.

Μη σκέφτεσαι ότι είναι αδύνατον! Τίποτα δεν είναι αδύνατον αρκεί να το πιστέψεις και να 
παλέψεις.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό τα άτομα που ανήκουν στην ομάδα διοίκησης ή έχουν διοικητικά 
καθήκοντα, να έχουν νοοτροπία νικητή, να στοχεύουν ψηλά και να προσπαθούν πολύ.

Επίσης, θα πρέπει να ξέρεις πως οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης εκτελείται από 
την ομάδα των ανθρώπων που εργάζονται σ’ αυτήν. Αυτό σημαίνει πως χωρίς τα κατάλλη-
λα άτομα δεν μπορείς να έχεις μια ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Άρα ως επικεφαλής 
της επιχείρησης θα πρέπει να διαχειρίζεσαι σωστά το προσωπικό της εταιρείας σου. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλέγεις ικανά άτομα για τις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν 
στην επιχείρησή σου, να τους προσφέρεις ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, να φροντίζεις, 
ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα στις εργασιακές σχέσεις, να τους παρακινείς μέσω δια-
φόρων καθηκόντων, ώστε να νιώθουν χρήσιμοι και να τους αμείβεις ικανοποιητικά. Ένας 
δυσαρεστημένος εργαζόμενος δεν αποδίδει, ούτε καν στο μέσο όρο των πραγματικών του 
ικανοτήτων, λόγω του ότι δε νιώθει πραγματικά μέλος της δικιάς σου ομάδας. 

	 	 3.1.11.1	 Μια	γνωριμία	με	την	ομάδα	εργασίας

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Το μάνατζμεντ» του επιχειρηματικού σχεδίου περίγραψε 
τα άτομα που εργάζονται στην επιχείρησή σου.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλυσε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της ομάδα που εργάζεται 
στην επιχείρησή σου. Επίσης, κάνε μια σύντομη περιγραφή του προφίλ τους.

Έχεις ήδη προσλάβει τα άτομα που χρειάζεται η επιχείρησή σου;

Φρόντισε:

• να προσλάβεις άτομα που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να έχουν 
ικανότητες και ταλέντο.
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• να κάνεις μια περιγραφή των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρησή σου σημειώνοντας 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους ανάλογα με τη θέση που κατέχουν και τους 
ρόλους τους.

Το μάνατζμεντ κι η διοίκηση προσωπικού αποτελούν τα θεμέλια μιας επιχείρησης. 

Το μάνατζμεντ είναι μια οργανωμένη κι αποτελεσματική διοίκηση και βασίζεται στο οργα-
νόγραμμα της εταιρείας.

Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία και το 
μέγεθός της. Έτσι αν παράγεις ένα προϊόν, τότε θα έχεις τμήμα παραγωγής, αν ασχολείσαι 
με εμπόριο έτοιμου προϊόντος, τότε η επιχείρησή σου θα έχει τμήμα προμηθειών. Στην περί-
πτωση που παράγεις ένα προϊόν, τότε το τμήμα προμηθειών συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα 
παραγωγής, αφού ο μεγαλύτερος όγκος των προμηθειών γίνεται για την παραγωγή. 

Συνήθως τα τμήματα μιας επιχείρησης είναι: το τμήμα παραγωγής, το τμήμα προμηθειών, 
το τμήμα προσωπικού, το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα οικονομικού ή το λογιστήριο. Είναι 
φανερό πως, όταν το μέγεθος της επιχείρησης είναι μικρό και κάποια καθήκοντα μπορούν 
να διεκπεραιωθούν από ένα άτομο, τότε σίγουρα ο έλεγχός τους βαραίνει εσένα ως διευ-
θυντή της εταιρείας σου. Θα χρειαστεί λοιπόν να διαχειρίζεσαι θέματα προσωπικού, θέματα 
μάρκετινγκ, θέματα προμηθειών και θέματα παραγωγής (το τελευταίο χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή, καθώς από την παραγωγή εξαρτάται όλη η επιχείρηση). 

Συνήθως το οργανόγραμμα μιας μικρής επιχείρησης είναι το ακόλουθο :

Απλό οργανόγραμμα

Ιδιοκτήτης - Διευθυντής



Εργαζόμενοι
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Είναι όμως πιο λειτουργικό να σκεφτείς να κάνεις μια οργάνωση των υπαλλήλων σου 
κατά λειτουργία, όπως φαίνεται παρακάτω:

Λειτουργικό οργανόγραμμα

Ιδιοκτήτης –Διευθυντής 
____________________


           ____________________________________________________

	 	 	 	 

Τμήμα  
Παραγωγής 

________________

Τμήμα Πωλήσεων 
και Μάρκετινγκ 

________________

Τμήμα Οικονομικών 
ή Λογιστηρίου 

________________

Τμήμα  
Προσωπικού 

________________

Μετά από τη σκιαγράφηση αυτού του οργανογράμματος θα έχεις μια πρόχειρη εικόνα 
για το ποιες λειτουργίες εκτελείς εσύ και ποιες οι εργαζόμενοί σου, ποιες λειτουργίες εκτε-
λείς μαζί με τους εργαζόμενους, ποιες βελτιώσεις θα πρέπει να κάνεις και σε ποιους τομείς 
χρειάζεται να αυξηθεί ή να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων ή χρειάζονται εξειδικευμένοι 
υπάλληλοι. Συνεπώς αυτό το οργανόγραμμα θα σου είναι πιο χρήσιμο για την ανάλυση των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του μάνατζμεντ που έχεις εφαρμόσει έως τώρα. 
Περίγραψε και τους εξωτερικούς σου συνεργάτες και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες 
και το είδος των υπηρεσιών που σου προσφέρουν.

	 	 3.1.11.2	 Η	ιδιοκτησία

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Το μάνατζμεντ» του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ση-
μαντικό να αναφερθούν στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία της επιχείρησης.

Ανάφερε τη νομική μορφή της επιχείρησης και πώς κατανέμεται το κεφάλαιό της.
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	 	 3.1.11.3	 Η	υποστήριξη	της	επιχείρησης

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Το μάνατζμεντ» του επιχειρηματικού σχεδίου καλείσαι 
να αναφερθείς στην υποστήριξη της επιχείρησής σου. Η υποστήριξη της επιχείρησης ανα-
φέρεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές, διαφημιστικές εταιρείες κι άλλου είδους 
υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ανάφερε τους συνεργάτες σου κι αιτιολόγησε το ποιους έχεις επιλέξει.

Ανάφερε τι είδους πρόσθετες υπηρεσίες σου προσφέρουν και τι οφέλη έχει η επιχείρησή 
σου από την συνεργασία μαζί τους (αν υπάρχουν βέβαια).

Πρόσεχε να επιλέξεις τους σωστούς συνεργάτες και γι’ αυτό μπορείς να ενημερώνεσαι 
από περιοδικά και από το δικό σου φιλικό κύκλο.

	 3.1.12	 ΤΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	ΤΗΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σε αυτό το πεδίο περιγράφονται τα οικονομικά της επιχείρησής σου. Τα οικονομικά στοι-
χεία είναι το βαρόμετρο κι η ζυγαριά όλων των προσπαθειών ακόμη κι εκείνων που ανέφε-
ρες στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Η επιχείρηση είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, γι’ αυτό θα πρέπει να προσέχεις, ώστε η 
οικονομική της πορεία να βρίσκεται σε καλά επίπεδα.

Η οικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελεί τον τραπεζικό διαχειριστή μιας επιχεί-
ρησης. Εάν όλα τα τμήματα λειτουργούν καλά και το οικονομικό τμήμα δεν προγραμματίζει 
σωστά τους προϋπολογισμούς και τη διαχείριση εσόδων - εξόδων, τότε όλα μπορούν να 
ανατραπούν. Γενικώς η οικονομική λειτουργία συντονίζει όλη την πορεία μιας επιχείρησης, 
όσον αφορά στα έξοδα, στις επενδύσεις και στη διαχείριση των εσόδων, με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να υπάρχουν δυνατότητες για ανάπτυξη αλλά ταυτοχρόνως να στηρίζονται τυχόν οικο-
νομικές δυσκολίες της επιχείρησης. Εάν τα οικονομικά τα διαχειρίζεσαι μόνος/η σου, καλό 
θα ήταν να συμβουλεύεσαι το λογιστή σου ή κάποιον οικονομολόγο, όχι τόσο στις επενδύ-
σεις και στο μέγεθός τους, όσο στην πολυπλοκότητα και στην οργάνωση του οικονομικού 
συστήματος της επιχείρησης.

Προσπάθησε να παραθέτεις μια εικόνα της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησής σου. 
Κάνε μια ανάλυση της οικονομικής πορείας, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες οικονομι-
κές καταστάσεις, όπως ισολογισμούς, κατάσταση αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομική ροή.

Στην ενότητα αυτή καλείσαι να ετοιμάσεις τις απαραίτητες οικονομικές, καταστάσεις, 
προκειμένου να διερευνήσεις τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, αλλά και τη σκοπιμότητα της 
επένδυσης.
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Η βιωσιμότητα ερευνά, αν η επιχείρηση μπορεί να φέρει τέτοια έσοδα, ώστε να καλύπτει 
τα λειτουργικά της έξοδα.

Η σκοπιμότητα συνδέεται με τον αν αξίζει να γίνει η επένδυση που απαιτεί η επιχείρηση κι 
αν η λειτουργία της καλύπτει τους στόχους και τις προσδοκίες του επιχειρηματία.

Βασικά σημεία αυτού του πεδίου αποτελούν:

• οι κίνδυνοι.

• η κατάσταση των ταμειακών ροών.

• ο ισολογισμός.

• η κατάσταση εσόδων.

• το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης κι η απόδοση.

	 	 3.1.12.1	 Οι	κίνδυνοι

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Τα οικονομικά της επιχείρησης» του επιχειρηματικού 
σχεδίου επισημαίνεις τους κινδύνους της επιχείρησής σου. Όπως αναφέρθηκε και στην 
υποενότητα 1.3, όλες οι επιχειρήσεις ενέχουν ρίσκο.

Η γνώση των κινδύνων της επιχείρησής σου δημιουργεί εμπιστοσύνη στους επενδυτές, 
καθώς ένας άνθρωπος που γνωρίζει τους κινδύνους μπορεί να προσπαθήσει και να σχεδι-
άσει πώς να τους αποφύγει. Γι’ αυτό είναι υπέρ σου να παρουσιάσεις όλες τις παγίδες που 
κρύβει το δικό σου επιχείρημα. Αυτό σου δίνει «bonus» στα μάτια των επενδυτών.

Περιπτώσεις κινδύνων αποτελούν:

• ο σκληρός ανταγωνισμός σε τιμές.

• η ακύρωση συμβάσεων από πελάτες.

• η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς.

• οι αλλαγές των στάσεων των αγοραστών σε προϊόντα κι υπηρεσίες.

Γι’ αυτό ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές:

• Εκτίμησε ρεαλιστικά τους κινδύνους.

• Εντόπισε τα λάθη σου και το ρίσκο που έφεραν.

• Προσπάθησε να καταλάβεις πως οι λανθασμένες αποφάσεις αποτελούν πάντα ρίσκο και 
κίνδυνο στην επιχείρηση.
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Ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη των μικρών επιχειρήσεων;

• Η πρόσληψη συγγενικών ατόμων κι όχι ικανών επαγγελματιών.

• Η υποτίμηση του κόστους.

• Η έλλειψη στόχου προς ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς κι η τάση να στοχεύουν σε 
όλους τους αγοραστές.

	 	 3.1.12.2	 Οι	ταμιακές	ροές

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Τα οικονομικά της επιχείρησης» του επιχειρηματικού 
σχεδίου θα πρέπει να αναφερθείς στις ταμειακές ροές της επιχείρησής σου. Οι ταμειακές 
ροές είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικονομικής ανάλυσης.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση των ταμειακών ροών παρουσιάζει πόσα χρήματα χρειάζονται 
για την επιχείρησή σου κι από πού θα διατεθούν.

Αν και μπορείς να ετοιμάζεις πρόχειρα μια κατάσταση μόνος/η σου, καλό θα ήταν να την 
ελέγξει ένας λογιστής.

Κάνε ρεαλιστικές υποθέσεις. Μην υπερβάλλεις.

Έχε υπόψη την εποχικότητα.

Παρουσίασε τις πραγματικές ανάγκες για μετρητά.

Διευκρίνισε αναλυτικά όλα τα ποσά που έβαλες.

	 	 3.1.12.3	 Ο	ισολογισμός

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Τα οικονομικά της επιχείρησης» του επιχειρηματικού 
σχεδίου αναφέρεσαι στον ισολογισμό της επιχείρησής σου. Ο ισολογισμός είναι μια ετήσια 
οικονομική κατάσταση, η οποία υπολογίζει την καθαρή αξία της επιχείρησης.

	 	 3.1.12.4	 Η	κατάσταση	των	αποτελεσμάτων

Σε αυτήν την ενότητα του πεδίου «Τα οικονομικά της επιχείρησης» του επιχειρηματικού 
σχεδίου  παραθέτεις μια κατάσταση των αποτελεσμάτων της επιχείρησής σου. Η κατάσταση 
αυτή δείχνει το αποτέλεσμα της επιχείρησης.
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	 	 3.1.12.5	 Η	απαιτούμενη	χρηματοδότηση	κι	η	απόδοση		
	 	 	 	 	 της	επένδυσης

Αυτή η ενότητα του πεδίου «Τα οικονομικά της επιχείρησης» του επιχειρηματικού σχεδίου 
αναφέρεται στην απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία και την ομαλή λειτουργία 
της επιχείρησης. Εδώ αναλύεται κι η απόδοση του κεφαλαίου που θα επενδύσεις ή έχεις 
ήδη επενδύσει.

Ανάφερε το ποσό της χρηματοδότησης που χρειάζεσαι για τη δημιουργία και τη λειτουργία 
της επιχείρησής σου. Ανάλυσε το πού θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά.

Επιπρόσθετα, αιτιολόγησε τη χρησιμότητα αυτών των κεφαλαίων για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη της επιχείρησής σου.
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Αξιολόγηση	–	Πρότυπο		
Επιχειρηματικού	Σχεδίου

Για την αξιολόγηση των όσων έμαθες σε αυτή την υποενότητα καλείσαι να χρησιμοποιείς 
και να συμπληρώσεις το πρότυπο του επιχειρηματικού σχεδίου που ακολουθεί.

Το «Πρότυπο Επιχειρηματικού Σχεδίου» είναι στην ουσία μια φόρμα με τα αντίστοιχα πεδία 
που περιλαμβάνονται και στην ανάλυση της υποενότητας 3.1.

Αυτό που καλείσαι να κάνεις είναι να συμπληρώνεις με βάση τα στοιχεία της δικής σου 
επιχείρησης τα αντίστοιχα πεδία. Για τη διευκόλυνσή σου μπορείς να συμβουλεύεσαι τα πε-
δία της υποενότητας 3.1. 

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ	ΕΝΟΤΗΤΕΣ

	 1.1	Εξώφυλλο

Εξώφυλλο επιχειρηματικού σχεδίου

Λογότυπο της επιχείρησης

Επωνυμία

Διεύθυνση

Στοιχεία επικοινωνίας

Επιχειρηματικό Σχέδιο
Business Plan

Ημερομηνία σύνταξης:

Συντάκτης/τρια/τες: 

E-mail:

Website:

Συμβουλέψου για την ενότητα αυτή την παράγραφο 3.1.6.1 της υποενότητας 3.1.
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	 1.2	Περίληψη

Ταυτότητα επιχείρησης: Επωνυμία - το «όνομα» - της επιχείρησης και είδος επιχείρησης.

 

 

Νομική μορφή: Ποια είναι η νομική μορφή της επιχείρησης σου; Έχεις κατοχυρώσει κάποιο 
εμπορικό σήμα ή λογότυπο;

 

 

Ποια είναι τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες της και τι το ιδιαίτερο έχουν;

 

 

Ποια είναι η επιχειρηματική ιδέα;

 

 

 

 

Ποια είναι τα άτομα που τη διαχειρίζονται και εργάζονται σε αυτή;
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Σκοπός ίδρυσης της επιχείρησης: Ποιος είναι ο σκοπός της επιχείρησης; Ποιο είναι το αντι-
κείμενο των εργασιών της; Κάνε μια σύντομη αναφορά στο αντικείμενο, στο είδος και στον 
κλάδο όπου δραστηριοποιείσαι.

 

 

 

 

Ιστορικό εταιρείας: Κάνε μια σύντομη ιστορική αναδρομή τονίζοντας σημαντικές χρονικές 
στιγμές της εταιρείας σου και οικονομική πορεία.

 

 

 

 

Τοποθεσία - έδρα (κτιριακές εγκαταστάσεις): Ποια είναι η έδρα της εταιρίας; Σε ποια περιο-
χή; Για ποιο λόγο επέλεξες αυτή τη περιοχή;

 

 

Η τωρινή οικονομική κατάσταση.

 

 

Ποιο είναι το σχέδιο μάρκετινγκ;
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Επιχειρηματικότητα

  Έννοια και τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

 Οι στόχοι και οι λειτουργίες της επιχείρησης

 Επιχειρηματική ιδέα και διαχείριση ρίσκου

 Ανάλυση της αγοράς και μάρκετινγκ

  Δημιουργικότητα, συνεργασία & ανθρώπινο δυναμικό

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλ.: 210 88 46 852, Fax: 210 88 46 853

www.imegsevee.gr • e-mail: info@imegsevee.gr

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 104 33, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 16 600, Fax: 210 38 20 735
www.gsevee.gr • e-mail: info@gsevee.gr

Επιχειρηματικότητα

   Σχεδιασμός και κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου

Επιχειρηματικό σχέδιο

 Διαχείριση ποιότητας

 Οικονομική διαχείριση

Αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης

Επιχειρηματικότητα

Περιέχει τις ενότητες:


