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❑ Καθορισμός στόχων του έργου, αξιολόγηση του διαθέσιμου χρόνου και πόρων

❑ Να μπορείτε να λαμβάνετε αξιολογήσεις, να δημιουργείτε ένα χαρτοφυλάκιο και να προωθείτε τις 

δεξιότητες  σας

❑ Ανάπτυξη μεθοδολογίας για μελλοντικές εργασίες

❑ Διερεύνηση και πρόβλεψη

❑ Μεταφορά και επαναπροσδιορισμός δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας

❑ Προσδιορισμός πρακτικών μεθόδων και στρατηγικών για τη δημιουργία δυνητικών επιχειρηματικών 

ιδεών

❑ Να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της διαδικασίας σχεδιασμού ιδεών για να 

δημιουργήσετε μια επιχειρηματική ιδέα.
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❑Να αξιολογείτε την εφαρμοσιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας και το πόσο ενδιαφέρουσα είναι

❑Να αξιοποιείτε την υπάρχουσα ανάγκη για να μετατρέψετε μια ιδέα σε ευκαιρία

❑Να προετοιμαστείτε για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου

❑Προσδιορίστε το είδος της εταιρείας που θέλετε να δημιουργήσετε γνωρίζοντας τα διοικητικά και 

φορολογικά οφέλη

❑Μάθετε πώς μπορείτε να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας

❑Προσδιορίστε ποιο είδος ευκαιρίας χρηματοδότησης είναι το καταλληλότερο για την επίτευξη του 

στόχου σας

❑Να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον εργαλείο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση



ΘΕΜΑΤΑ
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❑Πώς μπορώ να κάνω μια έρευνα και να βρω μια επιχειρηματική ιδέα;

❑Ας σχεδιάσουμε! Πώς να προετοιμάσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο

❑Ξέρετε πώς να καταχωρήσετε μια εταιρεία; (εθνικές νομικές δομές)

❑Πώς να χειριστείτε τις συμβάσεις, τη φορολογία και τη μίσθωση

❑Πώς μπορώ να χρηματοδοτήσω την επιχείρησή μου;
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
❑Ανασκόπηση: Μια επίσημη αξιολόγηση ενός πράγματος με την πρόθεση να γίνουν αλλαγές εάν είναι απαραίτητο. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/review)

❑ Ανατροφοδότηση: Πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις για ένα προϊόν ή την εκτέλεση μιας εργασίας που 

χρησιμοποιείται ως βάση για βελτίωση. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/feedback)(https://www.creativeprojectcanvas.com/)

❑ Αρχέτυπο: Η αρχική, πρωτότυπη, ή τυπική μορφή κάποιου πράγματος. 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/prototype)

❑ Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan): Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα κείμενο το οποίο 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου 

ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων της καθώς και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων 

που ενδεχομένως παρουσιαστούν. (https://www.euretirio.com/epixeirimatiko-sxedio-business-plan/)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/review
https://en.oxforddictionaries.com/definition/feedback)(https:/www.creativeprojectcanvas.com/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/prototype
https://www.euretirio.com/epixeirimatiko-sxedio-business-plan/)


❑Εργοδότης και εργαζόμενος: Εργοδότης είναι ένα άτομο ή ένας οργανισμός που προσλαμβάνει άτομα ενώ 

εργαζόμενος είναι το άτομο που προσλαμβάνεται. (www.oxforddictionaries.com)

❑Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas): Ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

επεξεργασία, τη διασαφήνιση, την αξιολόγηση και την ανάλυση των παρελθόντων, των σημερινών και των 

μελλοντικών έργων, προϊόντων και υπηρεσιών. (https://www.creativeprojectcanvas.com/)

❑Παραγωγή ιδεών (Idea generation): Η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και διάδοσης ιδεών οι οποίες 

είναι αφηρημένες, σαφείς, ή οπτικές. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διαδικασία δόμησης μέσω της ιδέας, την 

καινοτομία της έννοιας, την ανάπτυξη της διαδικασίας και την υλοποίηση της έννοιας. 

(http://www.businessdictionary.com/definition/idea-generation.html)

❑Πλαίσιο: Μια βασική δομή στην οποία βασίζεται ένα σύστημα, έννοια ή κείμενο.

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/framework)
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

http://www.oxforddictionaries.com/
https://www.creativeprojectcanvas.com/
http://www.businessdictionary.com/definition/idea-generation.html
https://en.oxforddictionaries.com/definition/framework


❑Πόροι: Ένα απόθεμα ή προμήθεια χρημάτων, υλικών, προσωπικού και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων που μπορούν να αντληθούν από ένα άτομο ή έναν οργανισμό για να λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά. (https://en.oxforddictionaries.com/definition/resource)

❑Προσλαμβάνω: Απασχολώ κάποιον για μισθό (www.oxforddictionaries.com)

❑Φόρος: Υποχρεωτική εισφορά στα κρατικά έσοδα που εισπράττει η κυβέρνηση από το εισόδημα 

των εργαζομένων και τα κέρδη των επιχειρήσεων ή προστίθεται στο κόστος ορισμένων αγαθών, 

υπηρεσιών και συναλλαγών.

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

10

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

https://en.oxforddictionaries.com/definition/resource
http://www.oxforddictionaries.com/


ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΩ 
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ;

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΙΣ 
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ "ΕΞΥΠΝΟΥΣ" 
ΣΤΟΧΟΥΣ
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Σίγουρα, υπάρχουν ορισμένες "κορυφαίες δεξιότητες σχεδιασμού" που πρέπει να γνωρίζετε, όπως οι

εξής:

- Αναλυτική σκέψη (δηλαδή ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών, προκειμένου να

αποφασιστεί ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν),

- Επικοινωνιακές δεξιότητες (δηλ. εξήγηση των βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη),

- Αποφασιστικότητα (δηλαδή αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων),

- Ηγεσία (δηλαδή να οδηγήσετε τον εαυτό σας και τους άλλους προς έναν κοινό στόχο)

-Επίλυση προβλημάτων (δηλ. ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με το πρόβλημα και στη

συνέχεια παροχή λύσης).

Η διαδικασία σχεδιασμού αφορά κυρίως τον καθορισμό στόχων και τον καθορισμό των απαραίτητων

πόρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη ενός οράματος απαιτεί συντονισμένες

προσπάθειες.

Όταν η ζωή ή η εργασία γίνονται δύσκολες, η ρύθμιση του στόχου είναι κρίσιμη. Εάν δεν θέλετε να

κολλήσετε στις δυσκολίες, θα πρέπει να κατευθυνθείτε αλλού. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ξέρετε

πώς να φτάσετε εκεί.



Η ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
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Μια από τις κύριες δεξιότητες που εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού είναι η

ικανότητα εντοπισμού και αξιολόγησης των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των πιθανών

απειλών και των ευκαιριών που κατέχει κάθε επιχείρηση και συγκεκριμένα μια

οικογενειακή επιχείρηση που εγγυάται μια πιο υγιή στρατηγική σχεδίασης. Το σωστό

εργαλείο για να το κάνετε αυτό είναι η λεγόμενη ανάλυση SWOT, η οποία είναι ένα

εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που δημιουργήθηκε από τον Albert Humphrey για

την αξιολόγηση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που

εμπλέκονται σε ένα έργο ή επιχειρηματικό εγχείρημα. Περιλαμβάνει τον καθορισμό του

στόχου και τον προσδιορισμό των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που είναι

ευνοϊκοί και δυσμενείς για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Σημειώστε ότι στην ανάλυση SWOT υπάρχουν τέσσερις παράγοντες:

Χρήσιμοι - Πλεονεκτήματα και Ευκαιρίες

Επιβλαβείς - Αδυναμίες και απειλές

Εσωτερικοί - Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που είναι εσωτερικά της εταιρείας

Εξωτερικοί - Οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι έξω από την εταιρεία



ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΣΤΟΧΩΝ SMART
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S M A R T
Specific

(Συγκεκριμένο)

Measurable

(Μετρήσιμο)

Achievable

(Επιτεύξιμο)

Realistic

(Ρεαλιστικό)

Timely

(Έγκαιρο)

Η διαδικασία σχεδιασμού αφορά τον καθορισμό των στόχων μιας επιχείρησης και τον καθορισμό των 

απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη ενός οράματος απαιτεί συντονισμένες 

προσπάθειες.

Όταν η ζωή ή η εργασία γίνονται δύσκολες, η ρύθμιση του στόχου είναι κρίσιμη. Εάν δεν θέλετε να κολλήσετε 

στις δυσκολίες, θα πρέπει να κατευθυνθείτε αλλού. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ξέρετε πώς να φτάσετε εκεί.

Η στρατηγική διαχείριση είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας επιτυχημένης επιχείρησης και 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου για την καθοδήγηση μιας επιχείρησης καθώς προσπαθεί να 

εκπληρώσει την αποστολή, τους στόχους της να τη διατηρήσει στην επιθυμητή πορεία της.

Ένα εργαλείο το οποίο βοηθά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στρατηγικών και εργαλείων σχεδιασμού και διαχείρισης 

για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου και αποτελεσματικού σχεδίου δράσης, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας 

τόσο για προσωπικά όσο και για επαγγελματικά επιτεύγματα, είναι το εργαλείο SMART.



ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ SMART
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Specific

Measurable

Achievable

Realistic

Timely

Εάν δεν υπάρχει χρονικό όριο για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων στόχων, τότε τα κίνητρά σας να δράσετε είναι περιορισμένα. 

30 λεπτά άσκησης 3 φορές την εβδομάδα είναι ένας στόχος με βάση το χρόνο.

Με άλλα λόγια, 

δηλώστε σαφώς τι 

θέλετε να επιτύχετε. 

Πρέπει να είναι κάτι 

συγκεκριμένο και 

εφικτό. Ρυθμίστε το 

με τέτοιο τρόπο ώστε 

μπορείτε να το 

μετρήσετε και να 

έχετε χρονικό όριο. 

Ας δούμε ένα 

παράδειγμα 

ρύθμισης στόχου 

SMART.

«Θέλω να γυμνάζομαι περισσότερο», είναι μια υπόσχεση που γίνεται 

στόχος όταν είστε συγκεκριμένοι: Θέλω να κάνω τουλάχιστον 30 λεπτά 

άσκησης 3 φορές την εβδομάδα.

Αν δεν μπορείτε να το μετρήσετε, πώς γνωρίζετε ότι έχετε 

πετύχει; 30 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα είναι μετρήσιμα.

Τι θα κάνετε, ειδικότερα, για την επίτευξη του στόχου σας; Για 

παράδειγμα: περπατάτε δύο φορές την εβδομάδα και κάνετε 

γιόγκα μία φορά την εβδομάδα.

Γνωρίζοντας τα προσωπικά σας όρια, ξέρετε τι ακριβώς μπορείτε να 

πετύχετε. Έχετε ένα στόχο να επιτύχετε, αλλά μην τα υπερβείτε.



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ
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Αυτό που πραγματικά χρειάζεστε είναι να βρείτε στρατηγικές 

και εργαλεία για να δημιουργήσετε την επιχειρηματική σας ιδέα 

βήμα-βήμα και να κάνετε το σχέδιό σας πραγματικότητα!

Μια επιχειρηματική ιδέα χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί, 

να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί και η Διαδικασία Σχεδιασμού 

της Ιδέας είναι το βασικό εργαλείο για την ανάλυση των 

δυνατών και αδύναμων σημείων και τη δυνατότητα 

υλοποίησης της ανάλογα με το ποιος είστε και το πλαίσιο στο 

οποίο θα θέλατε να την εφαρμόσετε.



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΙΔΕΑΣ: ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
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Χρησιμοποιήστε τη Διαδικασία Σχεδιασμού της Ιδέας για να δημιουργήσετε τη δημιουργική 

σας ιδέα βήμα προς βήμα και να ολοκληρώσετε τον Καμβά σας (δείτε την επόμενη ενότητα). 

Πως να τη χρησιμοποιήσεις:

Ξεκινήστε από 
μια ιδέα ή ένα 

όραμα

Καθορίστε μια ιδέα που 
θέλετε να υλοποιήσετε, ένα 
όνειρο που θέλετε να κάνετε 

πραγματικότητα, το επόμενο 
επιχειρηματικό σας έργο που 
θα αναπτυχθεί, ένα έργο που 

θέλετε να τροποποιήσετε, να το 
επαναφέρετε ή να το 

επεκτείνετε

Ακολουθήστε τα 
σκαλοπάτια βήμα προς 

βήμα, ολοκληρώστε 
όλες τις εργασίες και 
παρέχετε τεκμηρίωση 

και αποδείξεις

Διαχειριστείτε τα 
έγγραφα σας ως 

βιβλίο 
επιχειρηματικών 

ιδεών, στο οποίο θα 
προσθέσετε σκίτσα, 

φωτογραφίες, εικόνες, 
βίντεο, συνδέσμους, 

ανατροφοδοτήσεις κλπ.

Το βιβλίο 
επιχειρηματικών 
ιδεών θα είναι ο 

βασικός πόρος για 
να υλοποιήσετε το 
έργο σας με τον 
καλύτερο τρόπο.



ΤΑ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ [1/4]
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1ο Βήμα: 

Εξερευνώντας 

την ιδέα

Κοιτάζεστε γύρω σας για μια ιδέα.

Αρχίστε να εξετάζετε τα πάθη, τις ικανότητές σας, τις πεποιθήσεις, τα όνειρά σας και την 

αναζήτηση σε άλλες παρόμοιες εργασίες σας.

Επιλέξτε τουλάχιστον 3-4 σχέδια, αξιολογήστε τις διαφορές και τις ομοιότητες με την ιδέα σας 

και κάντε την ιδέα οπτική(σκίτσο, χάρτης μυαλού, λίστα λέξεων-κλειδιών και συνδέσεων κ.λπ.).

2ο Βήμα:

Αναζήτηση 

πόρων που 

έχουν ληφθεί -

Αξιολόγηση 

πιθανών 

πόρων

Δημιουργήστε μια λίστα με τους πόρους που απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου

που μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας.

Θυμηθείτε: οι πόροι δεν είναι μόνο οικονομικοί αλλά συμπεριλαμβάνουν επίσης ικανότητες, 

δεξιότητες και εξοπλισμό.



ΤΑ 6 ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ [2/4]
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3ο Βήμα:

Δημιουργία 

πλαστού 

αποτελέσματος 

και γνώσεων-

Πειραματισμός 

και δοκιμή

Είστε στη μέση της διαδικασίας, στη κεντρική δραστηριότητα της Διαδικασίας Σχεδιασμού της Ιδέας.

Σε αυτό το στάδιο, είστε έτοιμοι να αναπτύξετε ένα πρωτότυπο της ιδέας.

Εάν η επιχειρηματική σας ιδέα είναι προϊόν, υλοποιήστε το σε μικρό μέγεθος και / ή με φθηνά υλικά. 

Εάν η επιχειρηματική σας ιδέα είναι μια υπηρεσία, υλοποιήστε την  με φίλους και / ή την οικογένεια. Βγάλτε κάποιες 

φωτογραφίες ή βίντεο ως απόδειξη της εμπειρίας.

Δημιουργήστε μια λίστα για το τι λειτουργεί και τι όχι για το προϊόν / υπηρεσία και την εμπειρία από την πλευρά των 

πελατών.

Κάντε μια δεύτερη λίστα με ικανότητες και δεξιότητες που ένιωσες ότι έχεις ή ότι δεν έχεις (με βάση την εμπειρία).

"Ορισμένες μικρές συμβουλές για την πρότυπη ιδέα σας ...

- Εάν το έργο σας παρέχει ή πουλάει προϊόντα: θα ήταν χρήσιμο να τα δείτε και να τα αγγίξετε. Επομένως, 

προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα δείγμα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε είδος υλικού (χαρτί, πλαστικό και ούτω 

καθεξής).

- Εάν το έργο σας είναι κάτι σχετικό με εκδηλώσεις, φεστιβάλ ... προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα storyboard, 

ένα βίντεο, ένα σχέδιο από κάθε είδους επιχειρηματικά εργαλεία για να το απεικονίσετε.

Μοιραστείτε την ιδέα σας, είναι σημαντικό:

Η απόκτηση σχολίων από τους άλλους και η συζήτηση για το έργο σας με άλλους κάνει τη διαφορά. Να μοιράζεστε 

την ιδέα σας με άλλους, καθώς όσο περισσότερες προτάσεις, τόσο πιο πολύ θα βοηθηθείτε! "
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4ο Βήμα:

Εμφάνιση σε 

άλλους -

Αξιολόγηση της 

σημασίας

• Τώρα διαβάστε τη λίστα με το τι λειτουργεί και τι δεν έχετε κάνει στο Βήμα 3, σκεφτείτε 

τι μπορείτε να βελτιώσετε και να τροποποιήσετε στην επιχειρηματική σας ιδέα.

• Ελέγξτε την επιχειρηματική σας ιδέα και απαντήστε σε αυτήν την ερώτηση:

• Την έχουν κατανοήσει με ευκολία οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην πρώτη φάση του  

σχεδίου σας;

5ο Βήμα:

Ανατροφοδότηση 

και σχόλια –

Κατεύθυνση και 

ευκαιρίες

• Είστε πολύ κοντά στην κορυφή, καλή δουλειά!

• Συλλέξτε σχόλια και ανατροφοδοτήσεις από άτομα που εμπλέκονται στη πρώτη φάση 

(θα μπορούσε να είναι ένα σχολικό κείμενο, μια εικόνα, ένα βίντεο, μια συνέντευξη 

κ.λπ.).

• Εξετάστε και γράψτε ξανά την  επιχειρηματική σας ιδέα.

• Μην φοβάστε αν η επιχειρηματική σας ιδέα γίνει εντελώς διαφορετική από την αρχή! 

Εργαστείτε σκληρά για να φτάσετε στην κορυφή, και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας 

ιδέα όσο καλύτερη γίνεται.

• Θυμηθείτε ότι οι επιτυχημένες ιδέες μπορούν να προέλθουν από λάθη!
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6ο Βήμα:

Επέκταση ή 

εστίαση και 

επιβεβαίωση ή 

πρόκληση -

Αποτυχία και 

επιτυχία

Σκεφτείτε τη νέα μορφή της επιχειρησιακής σας ιδέας, καταγράψτε τους 

στόχους για το μέλλον του έργου και μετατρέψτε την ιδέα σας σε οπτική 

μορφή (ένα σκίτσο, ένας χάρτης μυαλού, ένας κατάλογος λέξεων-

κλειδιών και συνδέσεων κλπ.).
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Βήματα υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας

Έξι βήματα για μια κερδοφόρα επιχειρηματική ιδέα

Υλοποίηση ιδέας

https://www.youtube.com/watch?v=Pz3-0ud_pyg
https://epixeireite.duth.gr/?q=node/621#.XbGV_ZozaUk
https://medium.com/the-crowdpolicy-collection/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%AD-%CF%84%CE%B7-650dc0f15782


ΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ! 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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24 ΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ! ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ 
ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μια καλή ιδέα για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία δεν αρκεί αν δεν μπορείτε να

απαντήσετε σε μερικές βασικές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο προώθησης.

Παρομοίως, η ύπαρξη θετικών συναισθημάτων όταν πρόκειται να κάνουμε

καλά πράγματα για τους ανθρώπους, δεν είναι μια ισχυρή βάση για τη

δημιουργία μιας πλατφόρμας για την παροχή σημαντικών υπηρεσιών, ειδικά σε

τομείς όπως η ανάπτυξη και οι κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ένα επιχειρησιακό μοντέλο δίνει την κατεύθυνση της επιχείρησής σας, καθορίζει τους στόχους σας, χαράζει

στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων σας και σας βοηθά να διαχειριστείτε πιθανά προβλήματα στο

δρόμο. Η προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τους στόχους που

θέλετε να επιτύχετε και τις στρατηγικές για την επίτευξή τους.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα ή σχέδια σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε αξία από 

νέες ιδέες!
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[1/6]

Ένα καινοτόμο επιχειρησιακό μοντέλο είναι το Creative Project Canvas

(CPC). Ξεκινώντας από Business Model Canvas (BMC) που είναι ένα 

στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και επιχειρηματικότητας με σκοπό να 

απεικονίσει την ιδέα σας και να κάνει το έργο σας ζωντανό. Η Materahub

έχει αναπτύξει το πολύ καινοτόμο Canvas Project Creative.

Το Creative Project Canvas είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο για τον 

σχεδιασμό Βιώσιμων έργων, όπου η βιωσιμότητα δεν αναφέρεται 

απαραίτητα σε μακροπρόθεσμα οικονομικά κέρδη, αλλά σε στέρεες βάσεις 

που πρέπει να δημιουργήσετε για τα επαγγελματικά σας έργα.
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26 ΤΟ CREATIVE PROJECT CANVAS 
[2/6]

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ?

Πρόκειται για ένα οπτικό εργαλείο που παρέχει μια απλοποιημένη 

επισκόπηση του έργου.

Βοηθά να σχεδιάσετε μια μεγάλη εικόνα, να απεικονίσετε το σχέδιό σας και 

να αναπτύξετε ένα κοινό όραμα με όλους τους συμμετέχοντες. Αποτελείται 

από 9 βασικά στοιχεία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ;

➢ Για να διευρύνετε τους ορίζοντές σας

➢ Για να αναπτύξετε μια επιχειρηματική προσέγγιση

➢ Για να αναθεωρήσετε, να λύσετε προβλήματα, να σχεδιάσετε και να 

εμβαθύνετε το έργο σας
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[3/6]

Πώς μπορείτε να αναπτύξετε τις δημιουργικές δεξιότητες και τις ικανότητές σας 

στην επιχειρηματικότητα, εργαζόμενος με αυτό το εργαλείο;

Το Creative Project Canvas έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να:

✓ να σχεδιάσετε διαφορετικές ιδέες για εργασία ή έργα

✓ να παρακινηθείτε για τις διάφορες πτυχές του έργου

✓ να αναπτύξετε τις ιδέες σας και πώς αυτές θα μπορούσαν να συνδεθούν με 

άτομα που μπορεί να θέλουν να δουν, να εμπλακούν ή να συμμετάσχουν 

στην εργασία σας

✓ Να συνδέσετε τη μεγάλη εικόνα με τις λεπτότερες για κάθε ένα από τα 

πιθανά στάδια του έργου 

✓ Να εκτιμήσετε τις πιθανές επιπτώσεις του έργου σας από διαφορετικές 

προοπτικές

✓ Να εμπλέξετε αυτό που συνήθως κάνετε με μερικές φρέσκες ιδέες ή 

προσεγγίσεις
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Σαν καμβά ενός καλλιτέχνη, 

είναι ένα μέρος για να 

μετατρέψετε τη δημιουργική 

σας έμπνευση σε 

πραγματικότητα και να το 

μοιραστείτε με ένα 

ευρύτερο κοινό.
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Υπάρχουν 9 θέματα για κάθε 

μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων 

ερωτήσεων που θα σας 

βοηθήσουν να αποσαφηνίσετε 

και να συλλογιστείτε το έργο 

σας.

Ανακαλύψτε την απάντησή σας 

και ολοκληρώστε το Creative

Project Canvas σας!
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[6/6]

Εδώ μπορείτε να δείτε το Creative

Project Canvas χωρισμένο σε 4 

μέρη που θα σας βοηθήσουν να 

απεικονίσετε τις κύριες πτυχές του 

έργου σας.
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Η παρουσίαση του Creative Project Canvas (en)

Το WorkPlayBook του Creative Project Canvas (en)

Business Model Canvas (en)

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg&feature=youtu.be
https://www.creativeprojectcanvas.com/workplaybook/
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas


ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;
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Εάν έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε μια επιχείρηση, να ολοκληρώσετε το

επιχειρηματικό σας σχέδιο και να επιλέξετε τη μορφή της επιχείρησης, τώρα

είναι η ώρα να την καταχωρήσετε.

Η εγγραφή της επιχείρησής σας θα απαιτήσει αρκετές σημαντικές αποφάσεις,

οι οποίες θα καθορίσουν, μεταξύ άλλων, ποιους φόρους θα πληρώσετε και

ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις σας ως επιχειρηματίας:

• Καταχώρηση του ονόματος ή της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησής

σας.

• Καταχώρηση της επιχείρησής σας ως νομικής οντότητας - Εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.

• Εγγραφή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

• Εγγραφή για τις κατάλληλες άδειες
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• Επιλέξτε ένα όνομα για την εταιρεία σας που να αντικατοπτρίζει την αποστολή, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

σας

• Επιλέξτε ένα όνομα που δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Εάν το όνομά σας είναι παρόμοιο με το όνομα μιας 

άλλης εταιρείας, ίσως χρειαστεί να το αλλάξετε αν κάποιος υποβάλει μια καταγγελία.

• Επιλέξτε ένα όνομα που δεν είναι προσβλητικό

• Μπορείτε να ελέγξετε για ποιες λέξεις χρειάζεστε άδεια χρήσης..

• Μπορείτε να κάνετε εμπόριο με διαφορετικό όνομα από το εγγεγραμμένο όνομα σας. Αυτό είναι γνωστό ως 

«όνομα επιχείρησης»

Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε σχετικά με την εμφάνιση του ονόματος της εταιρείας σας.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε "περιορισμένο" στο όνομά σας εάν η εταιρεία σας είναι εγγεγραμμένη ως 

φιλανθρωπική οργάνωση και το καταστατικό σας να λέει ότι η εταιρεία σας προωθεί ή ρυθμίζει το εμπόριο, την 

τέχνη, την επιστήμη, την εκπαίδευση, τη θρησκεία, τη φιλανθρωπία ή οποιοδήποτε άλλη σχετική κατηγορία.



ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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Εταιρείες Περιορισμένες Ευθύνης

Αν σχηματίζετε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τα οικονομικά της είναι ξεχωριστά από τα 

προσωπικά σας οικονομικά, αλλά υπάρχουν περισσότερες αρμοδιότητες αναφοράς και 

διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία:

• Είναι νομικά ξεχωριστή από τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν 

• Διαθέτει ξεχωριστά οικονομικά από τα προσωπικά σας

• Μπορεί να κρατήσει οποιαδήποτε κέρδη κάνει μετά την πληρωμή του φόρου

Καταχώρηση

• Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης η οποία περιλαμβάνει 

το καταστατικό, η εταιρεία καταχωρίζεται στο Εμπορικό Μητρώο του τοπικού Πρωτοβάθμιου 

Δικαστηρίου (όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα).

• Μια ανακοίνωση της καταχώρισης και μια περίληψη της πράξης η οποία περιλαμβάνει τα 

ονόματα των εταίρων, το όνομα της εταιρείας, την εταιρική έδρα, τον σκοπό της εταιρείας και 

το κεφάλαιο, τον τρόπο αντιπροσώπευσης της εταιρείας κλπ. πρέπει να δημοσιευθεί, υπό την 

εποπτεία των εταίρων ή των διευθυντών, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο «Τεύχος 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης».

• Εγγραφή στη φορολογική υπηρεσία και να προμηθεύσει λογιστικά και εταιρικά βιβλία με 

σφραγίδα των φορολογικών αρχών και να εγγραφή στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο.

Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις 

καταχωρούνται ως 

περιορισμένης 

ευθύνης, ατομικές, ή 

συνεταιρικές
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Ατομική επιχείρηση

Με τη σύσταση μιας ατομικής επιχείρησης, είστε προσωπικά υπεύθυνος/η για τα χρέη της

επιχείρησής σας. Έχετε επίσης κάποιες λογιστικές ευθύνες.

Καταχώρηση

✓ Έγκριση του ονόματος από το αντίστοιχο εμπορικό επιμελητήριο

✓ Ασφάλιση με τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα

✓ Δήλωση της έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητα στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία

(Δ.Ο.Υ.), όπου η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη

✓ Εγγραφή στο αντίστοιχο εμπορικό επιμελητήριο μετά από τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης

Συνεταιριστική επιχείρηση

Σε μια εταιρική σχέση, εσείς και ο συνεργάτης (ή οι συνεργάτες σας) μοιράζεστε προσωπικά την ευθύνη για την επιχείρησή

σας. Αυτό περιλαμβάνει: τυχόν ζημιώσεις που κάνει η επιχείρησή σας, λογαριασμούς για τα πράγματα που αγοράζετε για

την επιχείρησή σας, όπως τα αποθέματα ή τον εξοπλισμό. Οι συνεργάτες μοιράζονται τα κέρδη της επιχείρησης και κάθε

εταίρος καταβάλλει φόρο επί της μετοχής τους.

Καταχώρηση

Απαραίτητο βήμα για τη σύσταση μιας συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Πηγή: https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/pdf-files/Setting-up-a-Company-in-Greece.pdf

https://www.enterprisegreece.gov.gr/images/public/pdf-files/Setting-up-a-Company-in-Greece.pdf
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Online

Η εγγραφή μιας εταιρείας, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά,

μέσω της πλατφόρμας e-YMS. H e-ΥΜΣ είναι μία ψηφιακή

πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη

σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί

οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.
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Πλατφόρμα e-ΥΜΣ

Δικαιολογητικά για τη σύσταση εταιριών

Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

https://eyms.businessportal.gr/auth
https://www.youtube.com/watch?v=sXTYVC9elhM
https://www.eea.gr/ipiresies-eea/ipiresia-mias-stasis/dikeologitika-gia-ti-sistasi-eterion-meso-tis-ipiresias-mias-stasis/
https://services.businessportal.gr/


ΠΩΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
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Διαιτησία
Επίλυση διαφοράς από πρόσωπο που έχει επιλεγεί και από τα δύο 

μέρη

Εκπληρώνω Επιλύω μια κατάσταση ή να ολοκληρώνω την απαιτούμενη εργασία

Στο παρόν Εδώ, εντός (του εγγράφου), (έχει γίνει επισύναψη στο παρόν..)

Στο εξής Σε αυτό (το έγγραφο)

Εν προκειμένω Σε αυτό (το έγγραφο, κτλ)

Μη επικυρωμένο Άκυρο, χωρίς νομική ισχύ

Συμβαλλόμενο 

μέρος/μέρη
Το άτομο ή τα άτομα που είναι μέλη του συμβολαίου

Ορίζω Εξηγώ ένα συγκεκριμένο όρο 
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Προ-τιμολόγιο 

Ένα τιμολόγιο που καταρτίστηκε πριν από την έναρξη ή τη συμπλήρωση μιας σύμβασης για να 

επιτραπεί στον αγοραστή να κάνει τον εκτελωνισμό των αγαθών.

Ισχύει επίσης για κάθε προπληρωμή για εμπορεύματα, όχι μόνο εισαγόμενα αγαθά.

Δημοπρασία

Γνωστό ως πρόσκληση υποβολής προσφορών - ο αγοραστής καλεί τους προμηθευτές να 

υποβάλλουν προσφορές για επιχειρήσεις που συνήθως καθορίζουν τις προδιαγραφές, τους όρους 

και προϋποθέσεις. Τα έγγραφα δημοπρασίας περιλαμβάνουν όλα τα έγγραφα - προδιαγραφές, 

όρους και προϋποθέσεις κ.λπ. - που αποστέλλονται στους προμηθευτές για να τους επιτρέψουν να 

υποβάλουν προσφορές.

Αντίτιμο
Νομικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της πληρωμής που πραγματοποιείται για τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν προμηθευτή.

Ελεύθερο επί του 

καταστρώματος

(free on board)

Η τιμή του προμηθευτή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων, από την 

αποστολή μέχρι το σημείο φόρτωσής τους επί πλοίου (ή αεροσκάφους) για μεταγενέστερη 

μεταφορά. Η ονομασία αυτή λαμβάνεται στο σημείο που τα εμπορεύματα περνούν από το 

σιδηρόδρομο του πλοίου.

Ασφάλιση αστικής 

ευθύνης

Γίνεται από μια επιχείρηση για να καλύψει τις ζημιές που προκαλούνται στους πελάτες της, στις 

εγκαταστάσεις ή στο προϊόν που προμηθεύουν.
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Μια σύμβαση εργασίας είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ή

περισσοτέρων ατόμων - εργοδότης και εργαζόμενου -

καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις

οποίες ένα άτομο συναινεί να εκτελέσει ορισμένα

καθήκοντα όπως καθοδηγούνται και ελέγχονται από έναν

εργοδότη με αντάλλαγμα ένα συμφωνημένο μισθό. Οι

συμβάσεις εργασίας καλύπτουν ποικίλες διαδικασίες ή

πολιτικές που απαιτούνται από τον εργοδότη για να

προστατεύσει το δικό του συμφέρον. Κάθε υπάλληλος

είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα καθήκοντα που έχουν

ανατεθεί από τον εργοδότη.
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Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα

https://www.e-

forologia.gr/cms/viewContents.as

px?id=212968

Πριν υπογράψετε οποιαδήποτε σύμβαση, βεβαιωθείτε ότι όλα αυτά τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται και περιγράφονται 

λεπτομερώς:

✓Τα ονόματα και τη διεύθυνση όλων των εμπλεκόμενων μερών

✓Η περιγραφή της επιχείρησης

✓Η  καθορισμένη θέση εργασίας και ο ρόλος

✓Οι ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας

✓Η διάρκεια της εργασίας και τη διάρκεια των ωρών εργασίας

✓Η αμοιβή, αποζημίωση, & παροχές

✓Η ιεραρχία των εργαζομένων

✓Οι πολιτικές απορρήτου

✓Οι απαιτήσεις απόδοσης

✓Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες

✓Οι όροι σχέσης

✓Κατευθυντήριες γραμμές 

✓Υπογραφές και ημερομηνίες

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=212968
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Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους (μεταξύ άλλων):

✓ γραπτή δήλωση απασχόλησης ή σύμβασης

✓ το νόμιμο ελάχιστο ύψος των αμειβόμενων αποδοχών

✓ ένα φύλλο πληρωμής που εμφανίζει όλες τις αφαιρέσεις, π.χ.  (εθνικές ασφαλιστικές 

εισφορές)

✓ το νόμιμο ελάχιστο διάστημα διακοπών ανάπαυσης

✓ νόμιμη αμοιβή ασθένειας

✓ νόμιμα επιδόματα

Επιπλέον, οι εργοδότες πρέπει:

✓ Να λαμβάνουν κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι 

και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που 

μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα. 

✓Να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας.

✓Να παίρνουν συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων για την πρόληψη των 

επαγγελματικών κινδύνων.
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Φόρος είναι τα χρήματα που πρέπει να πληρώσετε στο κράτος. Όταν κάνετε μια μικρή επιχείρηση,

θα πρέπει να πληρώσετε αρκετούς φόρους στο κράτος. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιοι φόροι

σχετίζονται με την επιχείρησή σας, πότε πρέπει να τους πληρώσετε και γιατί πρέπει να τους

πληρώσετε. Εάν είστε εργοδότης, θα είστε υπεύθυνοι για την καταβολή του φόρου εισοδήματος και

του φόρου κοινωνικής ασφάλισης.
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Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, πρέπει να πληρώσετε το ίδιο ποσό φόρου κοινωνικής ασφάλισης με τον

υπάλληλο. Επιπλέον, θα έχετε υποχρεώσεις μισθοδοσίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβετε

κάποιο ποσό από τα κέρδη των υπαλλήλων σας και να πληρώσετε για λογαριασμό τους. Όταν λειτουργείτε

μια μικρή επιχείρηση, θα πρέπει να γνωρίζετε για τέσσερις κύριους τύπους επιχειρηματικών φόρων.

Πρόκειται για φόρο εισοδήματος, φόρο κοινωνικής ασφάλισης, φόρο εταιρειών και ΦΠΑ. Ο τύπος της

επιχείρησής σας καθορίζει τους φόρους που πρέπει να πληρώσετε.

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, είναι καθήκον σας να εισπράξετε φόρο εισοδήματος και κοινωνικής ασφάλισης

των υπαλλήλων σας και να τα μεταβιβάσετε στο κράτος πριν πληρώσετε τους μισθούς ή τη σύνταξή τους.

❖ Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας φόρος που πληρώνετε για τα κέρδη σας.

❖ Ο φόρος κοινωνικής ασφάλισης είναι ο φόρος που εισπράττεται από το κράτος για τη χρηματοδότηση του

προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης.
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Αυτός ο τύπος φόρου πρέπει να περικλείεται στα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα ως:

✓Μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

✓Κάθε ξένη εταιρεία με υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα

✓Ένας σύλλογος, ένας συνεταιρισμός ή άλλοι ανεξάρτητοι σύλλογοι με νομική υπόσταση

Για να πληρώσετε τον φόρο σας πρέπει:

✓Να καταχωρίστε τον φόρο εταιρειών όταν ξεκινάτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή επανεκκινήστε μια αδρανή 

επιχείρηση. 

✓Να φυλάξετε τα λογιστικά αρχεία και ετοιμάσετε μια φορολογική δήλωση της εταιρείας, υπολογίζοντας τον φόρο 

εταιρειών που πρέπει να πληρώσετε.

✓Να πληρώσετε φόρο εταιρειών ή αναφέρετε αν δεν έχετε τίποτε να πληρώσετε μέχρι την λήξη της προθεσμίας

✓Να καταθέστε την εταιρική σας φορολογική δήλωση μέχρι την λήξη της  προθεσμίας.
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Ο φόρος προστιθέμενης αξίας ένας γενικός, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό φόρος 

κατανάλωσης, ο οποίος εκτιμάται ως προς την προστιθέμενη αξία στα αγαθά και τις 

υπηρεσίες. Ισχύει κατά το μάλλον ή ήττον για όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

αγοράζονται και πωλούνται για χρήση ή κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το (άρθρο 1 Ν.2859/2000), ο φόρος χρεώνεται σε:

✓Παράδοση αγαθών

✓Παράδοση ακινήτων 

✓Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών (π.χ η διάθεση αγαθών για τις ανάγκες 

της επιχείρησης)

✓Παροχή υπηρεσιών

✓Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών (π.χ χρησιμοποίηση αγαθών της 

επιχείρησής, για την ικανοποίηση αναγκών του εργοδότη ή του προσωπικού της 

επιχείρησης

✓ Εισαγωγή αγαθών

✓ Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

✓Πράξεις θεωρούµενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών

Καταχωρημένες 

Επιχειρήσεις με ΦΠΑ:

✓ Πρέπει να χρεώνουν 

το ΦΠΑ για τα αγαθά 

ή τις υπηρεσίες τους

✓ Μπορεί να 

απαιτήσουν την 

καταβολή του ΦΠΑ 

που έχει καταβάλει 

για εμπορεύματα ή 

υπηρεσίες

Πηγή:https://web.archive.org/web/20170215135102/http://www.

gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/TaxGuide/document

s_FPA-VIES/kodikopoihsh_FPA.pdf 
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Φορολογία Νομικών Προσώπων

Συντελεστές φορολογίας

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Εργαζομένων

Υπόδειγμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για 

νομικά πρόσωπα 

https://www.youtube.com/watch?v=z2QKC_SWYPE
https://www.taxexperts.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.taxexperts.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=286
http://epixeirisi.gr/assets/epixeirisi/assets1/entypa/N.pdf
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Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη επιχειρηματικών δανείων, αλλά όλα εμπίπτουν σε μία από τις δύο 

κατηγορίες:

Ασφαλή: δανεισμός χρημάτων χωρίς τον κίνδυνο να χρησιμοποιήσετε τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησής σας ως ασφάλεια.

Επισφαλή: δανεισμός χρημάτων χρησιμοποιώντας ένα περιουσιακό στοιχείο ως ασφάλεια. Αν δεν 

επιστρέψετε το δάνειο, ο δανειστής μπορεί να το πουλήσει για να πάρει τα χρήματά του πίσω.

Τραπεζικά δάνεια

Πρόκειται για δάνεια σε μετρητά που προσφέρονται από τράπεζες. Μια επιχείρηση δανείζεται ένα

συνολικό ποσό και το πληρώνει για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Τα περισσότερα τραπεζικά δάνεια

απαιτούν επίσης εγγύηση των ιδιοκτητών. Αυτό σημαίνει ότι εάν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να

αποπληρώσει το δάνειο, ο ιδιοκτήτης θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για το χρέος.



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ / 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ [2/2]

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

52

Τα μικρά δάνεια είναι συχνά τόσο μικρά που οι εμπορικές τράπεζες δεν

μπορούν να δανείσουν αυτά τα κεφάλαια.

Αντί για μια τράπεζα, πρέπει να στραφείτε σε άλλους φορείς που λειτουργούν

διαφορετικά από τις τράπεζες. Οι φορείς αυτοί προσφέρουν μικρότερα μεγέθη

δανείων, απαιτούν συνήθως λιγότερη τεκμηρίωση από τις τράπεζες και συχνά

εφαρμόζουν πιο ευέλικτα κριτήρια αναδοχής.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [1/2]

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

53

Επιχειρηματικοί 

άγγελοι / 

επιχειρηματικό 

κεφάλαιο

Είναι άτομα που εισέρχονται για να χρηματοδοτήσουν μια εταιρεία με κεφάλαιο που δεν 

χρειάζεται να πληρώσετε. Σε αντάλλαγμα για κεφάλαιο, οι επενδυτές απαιτούν ένα μερίδιο στην 

επιχείρηση, έναν ενεργό ρόλο στην επιχείρησή σας που μπορεί να κυμαίνεται από μετοχές ως 

υψηλόβαθμη θέση.

Άγγελοι-

Επενδυτές

Είναι άτομα που επενδύουν σε εταιρείες πρώιμου σταδίου και ως αντάλλαγμα δέχονται το 20 

έως 25 τοις εκατό από τα κέρδη της επιχείρησης ως επιστροφή για την επένδυσής τους.

Επιχειρηματικό 

κεφάλαιο 

(Venture Capita)

Προέρχεται από μια εταιρεία ή μια επιχείρηση, Σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότησή τους, οι 

venture capitalists αναμένουν υψηλές αποδόσεις της επένδυσής τους καθώς και μετοχές της 

εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ δύο μερών μπορεί να είναι μακροχρόνια. Οι

venture capitalists συνεργάζονται με την εταιρεία 5 με 10  χρόνια πριν αποπληρωθούν τα 

χρήματα. Μόλις λάβουν το ποσό της επένδυσης, οι venture capitalists θα μπορέσουν να 

πουλήσουν τις μετοχές τους.
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Χρηματοδότηση 

από το πλήθος 

(crowdfunding) 

Είναι η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι (δηλαδή το πλήθος) επενδύουν σε εταιρεία που δεν είναι στο 

χρηματιστήριο με αντάλλαγμα μετοχές της εταιρείας αυτής. Ένας μέτοχος που έχει μερική ιδιοκτησία μιας 

εταιρείας έχει κέρδη αν η εταιρεία κάνει καλά. Το αντίθετο ισχύει επίσης, οπότε αν η εταιρεία δεν έχει κέρδη, οι 

επενδυτές μπορεί να χάσουν ένα ποσό, ή όλη την επένδυση τους.  

Χρηματοδότηση 

από το πλήθος 

με ανταμοιβή 

Περιλαμβάνει άτομα που συνεισφέρουν σχετικά χαμηλά ποσά σε έργα σε αντάλλαγμα για κάποιο είδος 

ανταμοιβής. Οι ανταμοιβές μπορούν να κυμανθούν από κάτι απλό, όπως ένα ευχαριστήριο σημείωμα, έως 

από το προϊόν που έχει παραχθεί. Η επιχείρηση πρέπει να ανταμείψει κάθε δέσμευση, αλλά ο "υποστηρικτής" 

δεν καταλήγει να κατέχει καμία από τις εταιρείες.

Δανεισμός 

αγοράς (P2P)

Ο δανεισμός αγοράς (P2P peer lending) περιλαμβάνει τα άτομα που δανείζουν χρήματα απευθείας σε  

ανθρώπους και επιχειρήσεις μέσω ειδικών ιστοσελίδων, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τράπεζα ή άλλο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τα επιτόκια μπορούν να καθοριστούν από δανειστές που ανταγωνίζονται για το 

χαμηλότερο επιτόκιο σε μοντέλο αντίστροφης δημοπρασίας. Άλλες εταιρείες δανεισμού P2P καθορίζουν τα 

προσφερόμενα επιτόκια με βάση την εκτίμηση της πίστωσης ενός δανειολήπτη. Έτσι, οι επιχειρήσεις που 

πιστεύεται ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης θα πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια.

Δωρεές Ο επιχειρηματίας μπορεί να προ-πωλήσει το προϊόν του σε ένα μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, οι οποίοι

δίνουν ένα σχετικά μικρό ποσό στο έργο. Για να ενθαρρύνει υψηλότερα ποσά δωρεάς, ο επιχειρηματίας

μπορεί επίσης να προσφέρει ανταμοιβές αυξανόμενης αξίας ή σημασίας, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη

κυριότητα του έργου ή της εταιρείας που χρηματοδοτείται.
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Η ΕΕ διαθέτει αρκετά διαφορετικά προγράμματα χρηματοδότησης για τα οποία

μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ή του έργου σας.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι: άμεση χρηματοδότηση και έμμεση χρηματοδότηση:

❑ Η άμεση χρηματοδότηση διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ και κατανέμεται σε

επιχορηγήσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών: Οι επιχορηγήσεις

διατίθενται μετά από δημόσια ανακοίνωση γνωστή ως πρόσκληση υποβολής

προτάσεων. Οι διαγωνισμοί είναι συμβάσεις που εκδίδονται από τα θεσμικά

όργανα της ΕΕ για την αγορά υπηρεσιών, αγαθών ή έργων που χρειάζονται για τις

δραστηριότητές τους - όπως μελέτες, κατάρτιση, οργάνωση συνεδρίων ή

εξοπλισμός πληροφορικής.

❑ Η έμμεση χρηματοδότηση διαχειρίζεται οι εθνικές και περιφερειακές αρχές και

περιλαμβάνει σχεδόν το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, κυρίως μέσω 5 μεγάλων

κεφαλαίων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων

και επενδυτικών ταμείων.
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Το πρόγραμμα COSME, του οποίου τα αρχικά σημαίνουν

«Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρών και Μεσαίων

Επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της

πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη

χρηματοδότηση και στις αγορές μέσω δύο χρηματοδοτικών μέσων (η

Διευκόλυνση Εγγύησης Δανείων και η Διευκόλυνση Ισότητας για την

Ανάπτυξη).

Το Εργαλείο για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (SME instrument) για τις ΜΜΕ

απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με μια ριζικά νέα ιδέα, η οποία

υποστηρίζεται από ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση εμπορεύσιμων λύσεων

καινοτομίας και με φιλοδοξίες να αυξηθεί. Υποστηρίζει τις ΜΜΕ υψηλού κινδύνου που

αναπτύσσουν και θέτουν σε κυκλοφορία νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά

μοντέλα, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Το Εργαλείο χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ έχει σχεδιαστεί με κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένων νέων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, από

οποιοδήποτε τομέα. Το Εργαλείο για τις ΜΜΕ είναι μια συνεχώς ανοικτή πρόσκληση με 4

καλέσματα ανά έτος. Οι προτάσεις αξιολογούνται από εμπειρογνώμονες βάσει τριών

κριτηρίων ανάθεσης: «αντίκτυπος», «αριστεία» και «ποιότητα και αποτελεσματικότητα της

εφαρμογής».
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Χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων

Ανάπτυξη και χρηματοδότηση start-ups

Πλατφόρμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τρόποι χρηματοδότησης Start-up 

https://www.youtube.com/watch?v=OrpZzI1-_NU
https://www.youtube.com/watch?v=Fbdj9DtmDlE
https://www.roots-program.com/
https://www.epixeiro.gr/article/1659
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Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος αισθάνομαι πιο σίγουρος/η ...

α) Να αξιολογώ την εφαρμοσιμότητα της επιχειρησιακής μου ιδέας, και το πόσο ενδιαφέρουσα είναι  

β) Να μετατρέπω μια υπάρχουσα ανάγκη σε μια ιδέα / ευκαιρία

γ) Να αναπτύσσω το δικό μου επιχειρηματικό σχέδιο

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, κατανοώ καλύτερα το φορολογικό σύστημα στη χώρα 

μου.

Σωστό

Λάθος

Σε αυτό το μάθημα έμαθα να ...

α) Να θέτω τους στόχους του έργου μου και να αξιολογώ το χρόνο και τους πόρους που έχω

β) Να προσδιορίζω μεθόδους και στρατηγικές για τη δημιουργία δυνητικών επιχειρηματικών ιδεών

γ) τη διαδικασία καταχώρησης της επιχείρησής μου
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Στο μάθημα αυτό βελτίωσα ...

α)Τις ψηφιακές μου δεξιότητες

β)Τις Επιχειρηματικές μου δεξιότητες

γ)Τις επικοινωνιακές και ηγετικές μου ικανότητες

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος αισθάνομαι πιο σίγουρος/η να ανταποκριθώ στη 

γραφειοκρατία των επιχειρήσεων.

Σωστό

Λάθος

Σε αυτό το μάθημα έμαθα για τις διαφορετικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για να 

ξεκινήσω την επιχείρησή μου.

Σωστό

Λάθος
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή 

δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


