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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 

ΣΚΟΠΟΣ

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζοντας οι 

έννοιες της επιχειρηματικής ιδέας, της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 

 Παρουσιάζονται οι πηγές άντλησης 

επιχειρηματικών ιδεών και εξετάζεται η 

διαδικασία και η σημασία της 

οριστικοποίησης των επιχειρηματικών 

ιδεών μέσα από τη μελέτη σκοπιμότητας. 

Τέλος παρουσιάζεται το νομικό και 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει την 

προστασία της διανοητικής περιουσίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ vicky.eclass4u@gmail.com                     ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

1

2



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                   
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΙΔΕΕΣ

 Το πρώτο βήμα για την κατάρτιση ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ύπαρξη ή η 
δημιουργία μίας επιχειρηματικής ιδέας πάνω 
στην οποία θα βασιστεί όλος ο σχεδιασμός. 

 Η επιχειρηματική ιδέα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία και ξεκινά 
από την άποψή του, ότι οι καταναλωτές έχουν 
κάποια ανάγκη ή επιθυμία την οποία ο 
επιχειρηματίας μπορεί να ικανοποιήσει 
προσφέροντας κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και 
αποκομίζοντας οικονομικό ή/και κοινωνικό 
όφελος. 

 Η επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνο αν διατυπωθεί και οργανωθεί κατάλληλα. 
Μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου, ο 
εμπνευστής της αφού επεξεργαστεί τη 
δυνατότητα υλοποίησης της επιχειρηματικής 
ιδέας και αφού την αξιολογήσει, μπορεί να 
παρουσιάσει τη διαδικασία με την οποία θα την 
καταστήσει βιώσιμη και κερδοφόρα ως 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Βασική 
προϋπόθεση για 
την επιτυχία της 
επιχειρηματικής 

ιδέας

 είναι να είναι καταρχήν λογική και 

υλοποιήσιμη. 

 Στην περίπτωση , λοιπόν, που η 

επιχειρηματική πρόταση είναι λογική και 

υλοποιήσιμη, το επιχειρηματικό σχέδιο 

μπορεί να την ενισχύσει με πολλούς 

τρόπους και οι δυνητικοί επενδυτές 

μπορούν να μελετήσουν την πρόταση και 

να ελέγξουν αν η ιδέα μπορεί να 

μετατραπεί με επιτυχία σε πράξη και αν 

πραγματικά πρόκειται για επενδυτική 

ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να 

χάσουν. 
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Η δημιουργία της 
επιχειρηματικής 

ιδέας 

 μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής 

έμπνευσης του επιχειρηματία. Μπορεί 

επίσης να οφείλεται σε κάποιο τυχαίο 

γεγονός. Τις περισσότερες φορές όμως 

είναι αποτέλεσμα συνειδητής και 

συστηματικής σκέψης και αναζήτησης 

επιχειρηματικών ευκαιριών. 
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Η 
δημιουργικότητα

 επηρεάζει και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο 

στη διαμόρφωση ιδεών και συνδέεται 

άμεσα με την καινοτομία, πού είναι η 

διαδικασία μέσω της οποίας 

συνδυάζονται η φαντασία, η 

διορατικότητα, η εφευρετικότητα, η 

διαίσθηση, ώστε να προκύψουν νέες 

ιδέες, που μπορούν να καταστούν 

χρήσιμες.
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 Υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά στην 

προσωπικότητα ενός ατόμου που ευνοούν την 

παραγωγή σκέψης. Μερικά από αυτά αναφέρονται 

στον πίνακα που ακολουθεί
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Η δημιουργική 
σκέψη οδηγεί 

στην καινοτομία.

 Η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μία 

επιχείρηση και αφορά τη δημιουργία και 

χρήση νέας γνώσης προκριμένου να 

σχεδιασθεί, να αναπτυχθεί και να 

εμπορευματοποιηθεί ένα νέο προϊόν ή 

μία υπηρεσία που βρίσκει θετική 

ανταπόκριση στην αγορά.
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Ο Joseph 
Schumpeter 

διέκρινε πέντε 
τύπους 

 καινοτομίας που οδηγούν στη «δημιουργική 

καταστροφή», η οποία αναφέρεται στην 

υποτίμηση προϊόντων ή υπηρεσιών που 

τεχνικά λειτουργούν ακόμη και συμβαδίζει με 

την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και 

διαδικασιών παραγωγής. 

 Οι πέντε τύποι καινοτομίας είναι οι εξής: α) 

παραγωγή ή δημιουργία νέων προϊόντων, β) 

εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής, γ) 

άνοιγμα νέων αγορών, δ) κατάκτηση νέων 

πηγών προσφοράς πρώτων υλών ή 

ημικατεργασμένων προϊόντων, δ) εισαγωγή 

νέων τρόπων οργάνωσης. 
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γνώση των 
τεχνικών 

δημιουργίας 
ιδεών

 Η γνώση των τεχνικών δημιουργίας 

ιδεών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τα 

άτομα και τις ομάδες, γιατί επιτρέπει την 

εξερεύνηση νέων ιδεών για την επίλυση 

ποικίλων προβλημάτων ή για την 

αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων.
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Στον πίνακα 
παρουσιάζονται 

μερικές από τις πιο 
γνωστές τεχνικές 

παραγωγής ιδεών. 
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ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ
ΙΔΕΏΝ

Από τις διάφορες τεχνικές δημιουργίας 

ιδεών μπορεί να προκύψει ένας μεγάλος 

αριθμός ιδεών τις οποίες ο επίδοξος 

επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογήσει 

προκειμένου να καταλήξει σε αυτή με την 

οποία μπορεί να δημιουργήσει μία βιώσιμη 

επιχείρηση.
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Η σωστή 
αξιολόγηση των 
επιχειρηματικώ

ν ιδεών

 θεωρείται ύψιστης σημασίας για τη 

δημιουργία μίας κερδοφόρας 

επιχείρησης. 

 Για την αποφυγή λαθών στην εκτίμηση 

των δυνατοτήτων μιας επιχειρηματικής 

ιδέας αλλά και για να μπορούν να 

απαντηθούν τα παραπόνων ερωτήματα, 

η επιλογή της τελικής ιδέας θα πρέπει να 

είμαι προϊόν εκτεταμένης έρευνας για 

την αγορά αλλά και τον ανταγωνισμό. 
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Υπάρχουν 
δύο είδη 

έρευνας: η 
πρωτογενής 

και η 
δευτερογενή

ς

 Πρωτογενής έρευνα 

 Στην πρωτογενή έρευνα ο 
επιχειρηματίας προσπαθεί να 
συλλέξει μόνος του πληροφορίες 
κάνοντας για παράδειγμα 
ποσοτικές ή και ποιοτικές έρευνες 
με τη χρήση ερωτηματολογίου. 
πραγματοποιείται με: 

 Παρατήρηση

 Επισκόπηση

 Πείραμα

 Η επαφή με την ομάδα-στόχο μπορεί 
να γίνεται: 

 Ταχυδρομικά ,Τηλεφωνικά, 
Προσωπική συνέντευξη, Μέσω 
διαδικτύου
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 Μετά την επιλογή της ερευνητικής 

προσέγγισης θα πρέπει να επιλέγει το 

τμήμα του πληθυσμού το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί στην ερεύνα, δηλαδή το 

δείγμα. 

το δείγμα. 
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Ο σχεδιασμός 
του δείγματος θα 

πρέπει να 
απαντά στα εξής:

 Σε ποιον θα γίνει η έρευνα;

 Σε πόσους ανθρώπους θα γίνει η

έρευνα;

 Πως θα επιλέγουν οι άνθρωποι

του δείγματος;
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Δευτερογενής 
έρευνα

 Οι ερευνητές συνήθως ξεκινούν 

συλλέγοντας δευτερογενή στοιχεία. 

 Όταν αυτά αποδειχτούν ανεπαρκή τότε 

καταφεύγουν στη πρωτογενή έρευνα. 

 Τα δευτερογενή στοιχεία συνήθως 

αποκτώνται πιο γρήγορα και με χαμηλότερο 

κόστος από ότι τα πρωτογενή.
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Στην 
περίπτωση της 
δευτερογενούς 

έρευνας 

 κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει επίσημα 

δημοσιευμένες πληροφορίες από δημόσιες 

αρχές, ιδρύματα, τράπεζες, βιβλιοθήκες, 

εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, 

προμηθευτές, συνδέσμους και κυβερνητικές 

πηγές, το διαδίκτυο, κλπ.
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αξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας. 
Κριτήρια μπορεί να είναι τα εξής:
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Οριστικοποίηση 
της 

επιχειρηματικής 
ιδέας

 Μετά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών 

και πριν ο επίδοξος επιχειρηματίας δεσμεύσει 

χρόνο και χρήμα για την προετοιμασία ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να κάνει μια 

μελέτη 

σκοπιμότητας/βιωσιμότητα

ς η οποία θα τον βοηθήσει να οριστικοποιήσει την 

επιλογή της επιχειρηματικής ιδέας. 
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Η μελέτη 
σκοπιμότητας 

 επιτρέπει τον επίδοξο επιχειρηματία να 

λάβει μία σωστή απόφαση για το αν 

πρέπει ή όχι να συνεχίσει με μια 

συγκεκριμένη ιδέα από την αρχική ομάδα 

ιδεών. Αφορά την προσπάθεια να 

επιλεγεί η πιο πολλά υποσχόμενη ιδέα 

από την αρχική ομάδα των ιδεών.
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Η μελέτη 
σκοπιμότητας 

εξετάζει 

 την ύπαρξη εμποδίων για την επιτυχία του 

εγχειρήματος που μπορεί να οφείλονται στο 

ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία, στον 

ανταγωνισμό αλλά και στο θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο. 

 Διερευνά αν το προϊόν ή η υπηρεσία μπορεί 

να παραχθεί ή να παρασχεθεί, αν υπάρχει 

αγορά και καταναλωτές που μπορούν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους επιχείρησης. 

 Επιπλέον διερευνά ποιο θα είναι το κόστος 

του εγχειρήματος και ποια τα αναμενόμενα 

οφέλη. Τέλος, επιχειρεί να καθορίσει, σε 

γενικές γραμμές αλλά με σαφήνεια, τη 

στρατηγική και τους στόχους της 

προτεινόμενης δραστηριότητας και τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία του 

εγχειρήματος.
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Μια μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
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ΝΟΜΙΚΌ ΚΑΙ
ΘΕΣΜΙΚΌ
ΠΛΑΊΣΙΟ

 Υπάρχουν νομικές δυνατότητες προστασίας 

γύρω από μια επιχειρηματική ιδέα που 

καθιστά δυσκολότερη την αντιγραφή της.

 Η διανοητική ιδιοκτησία όσο και τη 

βιομηχανική ιδιοκτησία, όπως εφευρέσεις, 

υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιωματικοί 

φυτικών ποικιλιών, σήματα, βιομηχανικά 

σχέδια και προστατευόμενες γεωγραφικές 

ονομασίες προέλευσης. Στη διανοητική 

ιδιοκτησία υπάγονται τα δικαιώματα που 

προκύπτουν από τη δημιουργία ενός 

προϊόντος του νου, το οποίο αποτελεί άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Στην Ελλάδα αλλά και 

διεθνώς υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί για 

την ιδιοκτησία, οι κυριότεροι από τους 

οποίους είναι οι εξής: 
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α) Ο Οργανισμός 
Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

 Ο οργανισμός παρέχει τεχνολογική 

πληροφόρηση από δημοσιευμένα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από 

διεθνείς βάσεις δεδομένων. Δηλαδή 

επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση όταν ξεκινά 

την παραγωγή ενός προϊόντος να 

πληροφορηθεί τι αντίστοιχο υπάρχει από 

άποψη τεχνολογίας στην Ελλάδα ή 

διεθνώς.
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Ο ΟΒΙ 
επιπλέον 
χορηγεί:

 Διπλώματα Τροποποίησης

 Συμπληρωματικά πιστοποιητικά

προστασίας για φάρμακα

 Συμπληρωματικά πιστοποιητικά

προστασίας για φυτοπροστατευτικά

προϊόντα

 Πιστοποιητικά καταχώρισης για τις

τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών

 Το πιστοποιητικό καταχώρισης

σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος

προστασίας που χορηγείται στο

δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα

που είναι νέο και έχει ατομικό

χαρακτήρα.
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Δεν προστατεύονται 
με δικαίωμα 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας:

 Οι ιδέες

 Οι νόμοι

 Οι δικαστικές αποφάσεις

 Τα διοικητικά έγγραφα

 Οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης (π.χ

λαϊκά ποιήματα, λαϊκά τραγούδια,

γνωμικά, παροιμίες, δημοτικοί χοροί)

 Οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα

 Οι μαθηματικές θεωρίες και ανακαλύψεις

 Οι επιχειρηματικές μέθοδοι
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γ) Διεθνείς 
φορείς 

προστασίας 
διανοητικής 
ιδιοκτησίας

 Όταν κανείς μελετά θέματα προστασίας 

διανοητικής ιδιοκτησίας δεν αρκεί να δει 

μόνον τι συμβαίνει στη χώρα του αλλά 

και σε διεθνές επίπεδο ειδικά εάν 

υπάρχει πιθανότητα εξαγωγικής 

δραστηριότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η 
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ

 Σκοπός του κεφαλαίου είναι να 

αποσαφηνιστούν η έννοια, τα 

χαρακτηριστικά και ο σκοπός του 

επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και το 

ποιος είναι ο δημιουργός του αλλά και 

ποιους μπορεί να αφορά το 

επιχειρηματικό σχέδιο και τέλος ποιά 

είναι η χρησιμότητά του. 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται σημεία 

κλειδιά για τη διευκόλυνση του συντάκτη 

ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  
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Το 
επιχειρηματικό 

σχέδιο 

 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας 

επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα στο μέλλον (συνήθως 

μέχρι πέντε έτη). Αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο τόσο για τον επιχειρηματία ή την 

επιχειρηματική ομάδα όσο και τα 

εμπλεκόμενα μέρη που βρίσκονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
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Η έννοια του 
επιχειρηματικού 

σχεδίου  

 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο-έκθεση 
που περιγράφει και αναλύει μια συγκεκριμένη 
επιχειρηματική δραστηριότητα και που περιλαμβάνει 
τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα στο μέλλον.  

 Η δραστηριότητα μπορεί να

αναφέρεται σε μία νεοσύστατη

επιχείρηση, σε μία ατομική επιχείρηση, σε

ένα τμήμα μιας μεγάλης επιχείρησης, σε

ένα συνεταιρισμό κ.τ.λ.

 Το χρονικό διάστημα συνήθως

καλύπτει αναλυτικά τον πρώτο χρόνο

λειτουργίας της επιχείρησης και

επεκτείνεται πιο γενικά στα επόμενα τρία

με πέντε χρόνια ανάλογα με τον τομέα

δραστηριοποίησης της επιχείρησης.
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Το επιχειρηματικό σχέδιο 
αποτελεί μία ακτινογραφία της 
μελλοντικής επιχείρησης και 

απαντά κυρίως σε τρία 
ερωτήματα:

 πού βρισκόμαστε αυτή τη

στιγμή

 πού θα θέλαμε να πάμε και

 πώς θα πάμε εκεί
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Το 
επιχειρηματικό 

σχέδιο είναι 
σημαντικό

 για την προώθηση της επιχειρηματικής 

πρότασης κάθε νεοσύστατης επιχείρησης 

αλλά και για την προώθηση νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ήδη 

καθιερωμένες επιχειρήσεις. 

 Αποτελεί ένα προσχέδιο της επιχείρησης 

στο μέλλον και επιπλέον  παρέχει 

πολύτιμα εργαλεία για την ανάλυση και τον 

προσδιορισμό των αναγκών της. Για να είναι 

όμως επίκαιρο και ενημερωμένο θα πρέπει 

να προσαρμόζεται συνεχώς σύμφωνα με 

τις νέες ευκαιρίες και απειλές που θα 

προκύπτουν από την ανάλυση του 

εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης  και θα 

πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τις 

νέες εξελίξεις.
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Το περιεχόμενο 
του 

επιχειρηματικού 
σχεδίου 

 διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα 

δραστηριοποίησης της κάθε 

επιχείρησης (πρωτογενής, δευτερογενής, 

τριτογενής τομέας παραγωγής) ενώ 

περιλαμβάνει κάποιες συγκεκριμένες 

πληροφορίες ανεξάρτητα από τον κλάδο 

και τη μορφή της επιχείρησης. 

 Ο σκοπός του σχεδίου είναι πολλαπλός 

και βοηθά μία επιχείρηση όχι μόνο στην 

προσπάθεια της για εξασφάλιση 

χρηματοδότησης αλλά μακροπρόθεσμα 

συμβάλλει και στην ανάπτυξη της.   
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Κατά το σχέδιο 
του 

σχεδιασμού

 δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία 

να καθορίσει με σαφήνεια τους στόχους 

της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του σχεδίου καθοδηγεί τον 

επιχειρηματία και προσφέρει τη βάση για 

τον χρονικό συντονισμό των επιμέρους 

δραστηριοτήτων. Κατά τα στάδια 

έναρξης και ανάπτυξης της 

επιχείρησης, το επιχειρηματικό σχέδιο 

παρέχει μία χρονολογική σειρά των 

γεγονότων και των οικονομικών δεικτών 

με τους οποίους μπορούν να συγκριθούν 

τα πραγματικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης. 
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Το επιχειρηματικό 
σχέδιο αποτελεί 

εργαλείο 
επικοινωνίας

 με τον έξω κόσμο και βοηθάει δυνητικούς 

συνεργάτες και επενδυτές να 

κατανοήσουν τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης πριν δεσμευτούν οικονομικά 

και ενεργά στην έναρξη του έργου. Από 

τους κυριότερους όμως σκοπούς του 

επιχειρηματικού σχεδίου είναι η 

δυνατότητα που δίνει σε πιθανούς 

χρηματοδότες να ελέγξουν μία 

επιχειρηματική ιδέα και πρόταση και να 

διαπιστώσουν αν πρόκειται για 

επενδυτική ευκαιρία ή όχι. 
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«Εξωτερική» 
σκοπιμότητα
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Ποιον αφορά το 
επιχειρηματικό 

σχέδιο

 Το επιχειρηματικό σχέδιο λόγω της 

πολύπλευρης χρησιμότητας του 

απευθύνεται σε πολλά και διαφορετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη. Ο κάθε αποδέκτης 

του επιχειρηματικού σχεδίου ανάλογα με 

τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τις 

γνώσεις του, ενδεχομένως να εστιάσει σε 

διαφορετικές πληροφορίες και τμήματα 

του κειμένου.
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Χρησιμότητα του 
επιχειρηματικού 

σχεδίου  

 Η χρησιμότητα του επιχειρηματικού

σχεδίου είναι πολλαπλή τόσο για τους

συντάκτες του όσο και για τους

παραλήπτες του. Μεταξύ άλλων:

 Επιτρέπει την προκαταβολική

επαλήθευση της δυνατότητας

πραγματοποίησης της επιχειρηματικής

ιδέας από εμπορική, οικονομική και

χρηματοδοτική σκοπιά.

 Υποχρεώνει τους συμμετέχοντες στην

πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηματική

τους πρόταση με συστηματικό τρόπο.

 Προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο

προγραμματισμού και ελέγχου των

μελλοντικών δραστηριοτήτων.
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 Δείχνει τις πιθανότητες επιτυχίας του

εγχειρήματος και την ικανότητα του νέου

επιχειρηματία να κάνει την επιχειρηματική ιδέα

πράξη.

 Επιτρέπει την αναγνώριση των δυνατών και

αδύνατων σημείων (των ευκαιριών και των

κινδύνων) της επιχείρησης.

 Παρέχει στους υποψήφιους επενδυτές τα μέσα

για να διαπιστώσουν αν η επιχείρηση αποτελεί

αποδοτική επένδυση.

 Χρησιμεύει ως εγχειρίδιο για την επιχείρηση

και ως σημείο αναφοράς για τους επενδυτές.

 Λειτουργεί σαν βάση στις συζητήσεις με

φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη.
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Χαρακτηριστικό 
ενός 

επιχειρηματικού 
σχεδίου.

 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα σχέδιο 

σχετικά σύντομο, του οποίου όμως το 

μέγεθος και η δομή δεν είναι δεσμευτικά. 

 Η έκταση του επιχειρηματικού σχεδίου 

(30-40 σελίδες, εκτός παραρτήματος) 

εξαρτάται από το αντικείμενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης και από 

τον τρόπο που το παρουσιάζει ο 

συντάκτης του. 
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περιεχόμενο

 Το περιεχόμενο του θα πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένο και να στηρίζεται σε εκτεταμένη 
πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα, και να περιέχει 
αναφορές σε πηγές πληροφοριών, όπως επιστημονικά 
άρθρα και κλαδικές μελέτες. 

 Επιπλέον θα πρέπει να αναλύονται όλες οι πτυχές της 
επιχειρηματικής δράσης με τρόπο απλό και 
κατανοητό χωρίς τη χρήση εξειδικευμένης ορολογίας 
την οποία πιθανώς να μην καταλαβαίνει ο αναγνώστης 
του. 

 Το περιεχόμενο του θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό

αλλά συγχρόνως θα πρέπει να είναι και 

ενθουσιώδες. 

 Η εσωτερική του αλλά και η εξωτερική του 

εμφάνιση θα πρέπει να είναι προσεγμένη. 

 Επιπλέον η οπτική παρουσίαση του σχεδίου θα 

πρέπει να υποβοηθά την αντιληπτική ικανότητα

του αναγνώστη, περιέχοντας εικόνες, σχήματα και 

γραφήματα. 
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σημεία κλειδιά για 
την σύνταξη ενός 
αποτελεσματικού 
επιχειρηματικού 

σχεδίου

 Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο 

είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Όταν 

κάποιος απαντήσει στις κρίσιμες 

ερωτήσεις του τι και γιατί το σχεδιάζει, 

τότε μπορεί να μπει στη διαδικασία του 

αποτελεσματικού σχεδιασμού σε δέκα 

βήματα όπως περιγράφεται στο σχήμα 

2.1.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σκοπός

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην δομή και τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιπλέον παρουσιάζονται όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόωη και να

απαντηθούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας κάθε ενότητας του επιχειρηματικού σχεδίου.
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3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ
ΣΤΟΙΧΕΊΑ

 Α) Εξώφυλλο

 Το εξώφυλλο του

επιχειρηματικού σχεδίου είναι

σαν το εξώφυλλο ενός βιβλίου.

 Προσφέρει στον αναγνώστη

μία πρώτη εντύπωση για το

περιεχόμενο του εγγράφου και

θα πρέπει να είναι περιεκτικό

και ελκυστικό. Ενδείκνυται να

περιέχει τις εξής πληροφορίες:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

 Το όνομα της επιχείρησης ,

Στοιχεία επικοινωνίας ,

Διεύθυνση, Αριθμό τηλεφώνου

 Αριθμό fax , Διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Διεύθυνση ιστοσελίδας

 Το όνομα του επιχειρηματία

/επιχειρηματικής ομάδας ,

Λογότυπο εταιρείας (αν υπάρχει),

Εικόνα του προϊόντος ή της

υπηρεσίας (αν υπάρχει) , Το

κοινό στο οποίο απευθύνεται ,

Ημερομηνία
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Β) Πίνακας 
Περιεχομένων 

 Ο πίνακας περιεχομένων αποτελεί ένα 

σημαντικό μέρος του τελικού σχεδίου, 

αφού βοηθά τον αναγνώστη να ανατρέξει 

σε πληροφορίες και στο τμήμα του 

επιχειρηματικού σχεδίου που τον 

ενδιαφέρει.
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Επιτελική 
σύνοψη 

 Στην επιτελική σύνοψη ο

επιχειρηματίας θα πρέπει μέσα σε

1 με 2 σελίδες να παραθέσει με

τρόπο κατανοητό όλες τις βασικές

πτυχές της επιχειρηματικής

δραστηριότητας και όλα τα

σημαντικά σημεία του σχεδίου.

 Η επιτελική σύνοψη αποτελεί

ένα από τα πιο σημαντικά σημεία

του επιχειρηματικού σχεδίου, αφού

είναι το πρώτο κείμενο που θα

διαβάσει ο αναγνώστης και θα

πρέπει να κεντρίσει το ενδιαφέρον

του έτσι ώστε να διαβάσει και το

υπόλοιπο κείμενο.
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Η επιτελική 
σύνοψη 
αποτελεί 

 μια μικρογραφία του επιχειρηματικού 

σχεδίου και παρόλο που βρίσκεται στην 

αρχή του σχεδίου, το περιεχόμενο της 

αντλεί από όλο το επιχειρηματικό σχέδιο. 

Συνεπώς συνήθως η συγγραφή της 

γίνεται μετά την ολοκλήρωση όλων των 

υπολοίπων κεφαλαίων, ώστε να 

συμβαδίζει με τα περιεχόμενα και τις 

έννοιες που αναλύονται στα άλλα 

κεφάλαια του σχεδίου. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ, ΣΤΌΧΟΙ,

ΌΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΉ

 Στην ενότητα αυτή καταγράφονται

ορισμένες βασικές πληροφορίες για την

επιχείρηση. Εάν το επιχειρηματικό σχέδιο

απευθύνεται σε άτομα ή φορείς εκτός της

επιχείρησης τότε μπορούν να περιληφθούν

περισσότερες λεπτομέρειες.

 Εάν όμως το σχέδιο απευθύνεται στην

εσωτερική διεύθυνση τότε η περιγραφή

μπορεί να είναι σχετικά συνοπτική. Βασικές

πληροφορίες που θα πρέπει να

αναφέρονται (αν υπάρχουν) περιλαμβάνουν

τα εξής: όνομα της επιχείρησης, νομική

μορφή, κεφάλαιο, έδρα της επιχείρησης,

αριθμός μητρώου επιμελητηρίου, λοιπές

σχετικές επιχειρηματικές άδειες (π.χ ΑΦΜ),

αριθμός εργαζομένων επαγγελματικοί

σύμβουλοι (λογιστές, δικηγόροι κλπ).
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Μετά τον προσδιορισμό 
των κεντρικών στόχων θα 
πρέπει να παρουσιάζονται 

τα εξής: 

 Τι προσπαθεί να κάνει η

επιχείρηση αυτή τη στιγμή

(δήλωση αποστολής)

 Προς τα πού οδεύει η επιχείρηση

(όραμα)

 Πως θα φτάσει εκεί η επιχείρηση

(φιλοσοφία και αξίες)
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Δήλωση 
αποστολής 

της 
επιχείρησης

 Η δήλωση αποστολής είναι

η δήλωση του λόγου ύπαρξης

της επιχείρησης.

 Προσδιορίζει σε ποιο κλάδο

δραστηριοποιείται η επιχείρηση

και τια ανάγκες των πελατών

στους οποίους ανταποκρίνεται.
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Φιλοσοφία 
και αξίες της 
επιχείρησης 

 Η δήλωση της φιλοσοφίας και των αξιών, 

είναι ένα σύνολο από πεποιθήσεις και 

αρχές που υπάρχει στο υπόβαθρο της 

επιχείρησης και που καθοδηγεί τις 

δραστηριότητες της και τον τρόπο που 

λειτουργεί. 
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3.3.2 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ

ΜΟΝΤΈΛΟ

 Το επιχειρηματικό μοντέλο 

αντικατοπτρίζει το σύνολο των 

επιχειρηματικών αποφάσεων που θα 

οδηγήσουν την επιχείρηση  στη 

δημιουργία αξίας για τους πελάτες και 

στην επίτευξη κέρδους. Κυρίως απαντά 

στο ερώτημα πώς η επιχείρηση θα 

κερδίσει χρήματα. 

 Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τις 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των 

διαφορετικών μερών του σχεδίου και 

αναγνωρίζει τις πηγές εσόδων και το 

κόστος του εγχειρήματος. Αυτή η 

ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου έχει 

πάντα μεγάλο ενδιαφέρον για τον 

επενδυτή. 
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ΚΡΊΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ

ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ

 Στην ενότητα αυτή αναφέρονται κρίσιμοι 

συντελεστές που κατά την γνώμη του 

επιχειρηματία θα οδηγήσουν στην 

επιτυχία της επιχείρησης και αποτελούν 

ένα αριθμό παραγόντων με θεμελιώδη 

σημασία για το επιχειρηματικό εγχείρημα. 
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ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 Στην ενότητα αυτή αναφέρεται η νομική 

μορφή που έχει επιλέξει ο επιχειρηματίας 

καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στη 

συγκεκριμένη επιλογή.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Η ενότητα αυτή του επιχειρηματικού 

σχεδίου περιγράφει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που θα προσφέρει η 

επιχείρηση. 

 Εάν πρόκειται για άγνωστα και καινούρια 

προϊόντα ή αν πρόκειται για ένα 

περίπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει 

και προϊόντα και υπηρεσίες τότε η 

περιγραφή θα πρέπει να είναι εκτενής. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι 

απλά ή γνωστά αρκεί μια σύντομη 

περιγραφή.  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος 

με τον οποίο θα παράγεται το προϊόν ή θα 

γίνεται η παροχή υπηρεσίας. 

 Αναφέρεται σε θέματα όπως η τοποθεσία, τα 

μηχανήματα, ο χώρος και ο εξοπλισμός που 

θα χρειαστούν. Το σχέδιο είναι αναγκαίο 

ακόμα και για εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

που δεν παράγουν προϊόντα.

 Το λειτουργικό σχέδιο θα πρέπει να εξηγεί 

πώς θα εξασφαλίζεται η ποιότητα στην 

παραγωγή, ο έλεγχος στην απογραφή, η 

χρήση υπεργολαβίας ή η αντιμετώπιση 

άλλων ειδικών προβλημάτων που 

σχετίζονται με τις πρώτες ύλες.
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ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

 Η τοποθεσία της επιχείρησης είναι ένα 

κρίσιμο σημείο για την επιτυχία ή την 

αποτυχία της επιχείρησης και εξαρτάται 

σε ένα βαθμό από τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
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Γενικά οι ερωτήσεις που 
πρέπει να απαντηθούν 

κατά τη δημιουργία αυτής 
της ενότητας είναι οι εξής: 
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ΟΡΓΆΝΩΣΗ, 
ΔΙΟΊΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

 Το βιογραφικό σημείωμα του επιχειρηματία (ή της 
επιχειρηματικής ομάδας και της διοικητικής ομάδας) θα 
πρέπει να αναφέρεται συνοπτικά μέσα στο επιχειρηματικό 
σχέδιο και εκτενώς στο παράρτημα. 

 Βασικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες αφορούν τη 
γενική εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία, τη 
συμμετοχή σε επαγγελματικούς οργανισμούς, την 
εμπειρία σε επιχειρηματικά και επενδυτικά δίκτυα. Τα 
σύντομα βιογραφικά του επιχειρηματία ή της ομάδας θα 
πρέπει να ακολουθεί το προφίλ του βασικού 
προσωπικού εάν είναι ήδη γνωστό.
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Aνάλυση 
περιβάλλοντο
ς και 
σχεδιασμός 
marketing 

 O σχεδιασμός του μάρκετινγκ αποτελεί μια 

σημαντική ενότητα του επιχειρηματικού 

σχεδίου. Περιγράφει πώς θα πουληθεί το 

προϊόν στην αγορά- στόχο με κερδοφόρο 

τρόπο. 

 Συγκεκριμένα, αναλύεται πώς μέσω της 

χρήσης των κατάλληλων μέσων 

προώθησης, του κατάλληλου μίγματος

επικοινωνίας, των κατάλληλων καναλιών 

διανομής και της κατάλληλης τιμολογιακής 

πολιτικής, ο πελάτης θα προτιμήσει το 

προϊόν της συγκεκριμένης επιχείρησης και 

όχι κάποιο άλλο. 
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Ανάλυση 

εξωτερικού 

περιβάλλοντος 

Ανάλυση PEST 

 Μία από τις σημαντικότερες μεθόδους 

ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

είναι η ανάλυση PEST. 

 Mε τη μέθοδο αυτή αναλύονται οι 

Πολιτικοί (Political), οι Οικονομικοί

(Economical), οι Κοινωνικοί (Social) και 

οι Τεχνολογικοί παράγοντες. 

 Ο στόχος της ανάλυσης είναι να 

εντοπιστούν οι παράγοντες που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να 

υποδείξει τις πιθανές επιπτώσεις τους 

στην επιχείρηση. 
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Ανάλυση 
αγοράς –

ανταγωνισμού 

 Το μέγεθος της αγοράς είναι συγκεκριμένο και μετρήσιμο. Οι ερωτήσεις στις οποίες θα 

πρέπει να απαντήσει ο επιχειρηματίας αφορούν:
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 Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας μάρκετινγκ αφορά τον σχεδιασμό μιας 

πελατοκεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ. 

 Τα τέσσερα σημαντικότερα στάδια αυτής της διαδικασίας περιγράφονται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Α) 
Τμηματοποίησ

η

 Η διαδικασία διαίρεσης της αγοράς σε 

μικρότερες ομάδες καταναλωτών ονομάζεται 

τμηματοποίηση. 

 Η τμηματοποίηση μπορεί να γίνει με 

διάφορους τρόπους και συχνά οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολλαπλά 

κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς έτσι 

ώστε να αναγνωρίσουν μικρότερες και 

καλύτερα καθορισμένες ομάδες – στόχους.

Γεωγραφική τμηματοποίηση

Δημογραφική τμηματοποίηση

Ψυχογραφική τμηματοποίηση

Τμηματοποίηση με βάση τη

συμπεριφορά
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Β) Στόχευση 

 Η επιχείρηση αναλύει και αναγνωρίζει 

κάθε τμήμα της αγοράς βάσει του 

μεγέθους, της δυνητικής ανάπτυξης, του 

υπάρχοντος και του δυνητικού 

ανταγωνισμού, τις συμβατότητας με τους 

πόρους και τους στόχους της εταιρείας 

και άλλων παραμέτρων. 
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Γ) 
Διαφοροποίησ

η 

 Η διαφοροποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η 

εταιρεία αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η 

διαφοροποίηση μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους:
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Δ) 
Τοποθέτηση 

 Τοποθέτηση εννοούμε τη διαδικασία με την οποία ένα προϊόν αποκτά μια 

συγκεκριμένη εικόνα η οποία και μένει στο μυαλό του καταναλωτή. Στρατηγικές με 

τις οποίες μπορεί μία επιχείρηση να τοποθετήσει τα προϊόντα της στην αγορά είναι 

οι εξής :  
 Περισσότερα οφέλη σε υψηλότερη τιμή

 Περισσότερα οφέλη στην ίδια τιμή

 Ίδια οφέλη στην ίδια τιμή

 Λίγα οφέλη σε πολύ χαμηλότερη τιμή

 Περισσότερα οφέλη σε χαμηλότερη τιμή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ vicky.eclass4u@gmail.com                     ΤΗΛ.210-5711484     6970401981

77

78



EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ 
vicky.eclass4u@gmail.com                   
ΤΗΛ.210-5711484       6970401981 40

Ανταγωνισμός 

 Μετά την περιγραφή του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και της αγοράς- στόχου θα 

πρέπει να γίνεται ανάλυση του 

ανταγωνισμού για τον προσδιορισμό των 

άμεσων και έμμεσων ανταγωνιστών. 

 Ανταγωνιστές θεωρούνται οι εταιρείες του 

κλάδου – στόχου που πληρούν τις ίδιες 

ανάγκες του πελάτη με το ίδιο ή 

παρόμοιο φάσμα προϊόντων και 

υπηρεσιών όπως η νεοσύστατη 

επιχείρηση.
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Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter
 To μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter έχει αποδειχθεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ανάλυση της έντασης του ανταγωνισμού εντός μίας 
αγοράς. Ο Porter ορίζει πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις που δρουν στην 
αγορά ως εξής: 
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Ανάλυση SWOT 

 H ανάλυση SWOT είναι ένα 

εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασμού και παρέχει 

πληροφορίες που είναι 

χρήσιμες στην επιχείρηση για 

να εξετάσει το εσωτερικό αλλά 

και το εξωτερικό της 

περιβάλλον.
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Μείγμα 
Μάρκετινγκ 

 Το μείγμα μάρκετινγκ αποτελεί μία από 

τις βασικές φιλοσοφίες του σύγχρονου 

μάρκετινγκ και ορίζεται ως μία δέσμη 

ελεγχόμενων τακτικών εργαλείων 

μάρκετινγκ- προϊόν, τιμή, τόπος και

προβολή – που μία εταιρεία συνθέτει με 

σκοπό τη δημιουργία της επιθυμητής 

ανταπόκρισης στην αγορά – στόχο. 
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Πολιτική
καθορισμού

τιμών
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός βασίζεται 
σε κάποιες παραδοχές που κάνει ο 
επιχειρηματίας οι οποίες θα πρέπει να 
οδηγούν σε ορθολογικές προβλέψεις και 
υποθέσεις. 

 Οι επενδυτές θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην 
ενότητα αυτή, η οποία θα τους δώσει μία 
γενικότερη άποψη για το όλο εγχείρημα. 

 Οι υποθέσεις αυτές ενδέχεται να αφορούν στην 
πορεία εξέλιξης της αγοράς, τον ανταγωνισμό, 
τον πληθωρισμό, τον συντελεστή απόσβεσης, 
τα επιτόκια κλπ. 

 Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και οι 
χρηματοοικονομικές προβλέψεις αποτελούν 
από τα πιο σημαντικά μέρη του 
επιχειρηματικού σχεδίου και καταδεικνύουν την 
βιωσιμότητα του εγχειρήματος. 

 Ο ορίζοντας σχεδιασμού εξαρτάται σε κάποιο 
βαθμό από τον τομέα δραστηριοποίησης της 
επιχείρησης συνήθως όμως καλύπτει τα 
πρώτα τρία μέχρι πέντε έτη λειτουργίας της 
επιχείρησης.   
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Η οικονομική 
πληροφόρηση 

εμπεριέχεται βασικά σε 
τρείς οικονομικές 

καταστάσεις: 

 Την κατάσταση αποτελεσμάτων

χρήσης

 Τον ισολογισμό

 Την κατάσταση ταμειακών ροών
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Η πρόβλεψη 
των 

πωλήσεων

 βασίζεται στα αποτελέσματα της 

ανάλυσης του εσωτερικού και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και ιδιαίτερα της αγοράς και 

του ανταγωνισμού που καθιστούν δυνατή 

την εκτίμηση των ποσοτήτων πωληθούν 

αλλά και οι αντίστοιχες  τιμές. Έτσι για 

την πρόβλεψη του όγκου πωλήσεων θα 

πρέπει ο επιχειρηματίας να λάβει υπόψη 

τους διάφορους παράγοντες. Μερικοί 

από αυτούς είναι: 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Είτε πρόκειται για έναν νέο επιχειρηματία 

που αρχίζει την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα με μία μικρή επιχείρηση, είτε 

για μια εδραιωμένη εταιρεία η οποία 

επιθυμεί να επεκταθεί, είτε για μία ταχέως 

αναπτυσσόμενη επιχείρηση υψηλής 

τεχνολογίας που επιδιώκει την ουσιαστική 

περαιτέρω επέκταση της, η πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικούς πόρους υπό ευνοϊκούς 

όρους αποτελεί παράγοντα καίριας 

σημασίας για την επιβίωση και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης.
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Πηγές 
χρηματοδότησης   

 Οι πηγές χρηματοδότησης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων ποικίλουν 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της 

επιχείρησης και διαχωρίζονται σε 

εσωτερικές και εξωτερικές. 
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Οι εσωτερικές 
πηγές 

χρηματοδότησης
περιλαμβάνουν :

 Την παρακράτηση των κερδών 

(μη διανεμηθέντα κέρδη) που 

πραγματοποιεί η επιχείρηση.

 Τα προσωπικά κεφάλαια  του 

επιχειρηματία 

 Την χρηματοδότηση του 

μετοχικού κεφαλαίου που 

επενδύεται από τον ιδρυτή 
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Οι εξωτερικές 
πηγές 

χρηματοδότησης
περιλαμβάνουν :

 Κεφάλαια που παρέχονται από το στενό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.

 Χρηματοδότηση από δανειακά κεφάλαια εμποριών τραπεζών 

 Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, είναι ελκυστική μορφή 
χρηματοδότησης, εφόσον ο επιχειρηματίας δε χάνει τον έλεγχο της 
επιχείρησης του και μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο σε στιγμές 
που τον εξυπηρετούν.

 Κεφάλαιαa επιχειρηματικών συμμετοχών

 Ta Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)
αποτελούν μία σημαντική πηγή χρηματοδότησης βάση της οποίας, ο 
επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ως 
αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης. 

 Επιχειρηματικοί άγγελοι 

 Οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) είναι συνήθως εύποροι ιδιώτες οι οποίοι 
επιθυμούν να επενδύσουν την περιουσία τους σε επιχειρήσεις με τις οποίες δεν έχουν 
οικογενειακή σχέση. 
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3.8 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ

Στο τέλος του επιχειρηματικού σχεδίου παρατίθενται τα παραρτήματα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στην έκταση του παραρτήματος και είναι

αναγκαίο να περιέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες.

Τα παραρτήματα μπορεί να περιλαμβάνουν: Συνοπτικά βιογραφικά

σημειώματα επιχειρηματιών- εταίρων

 Στοιχεία έρευνας αγοράς και ανταγωνισμού

 Συμβόλαια ενοικίασης εγκαταστάσεων και άδειες λειτουργίας

 Συμβόλαια συνεργασιών με σημαντικούς πελάτες ή προμηθευτές 

 Προσφορές προμηθευτών

 Ευρεσιτεχνίες και δικαιώματα εκμετάλλευσης

 Πιστοποιητικά ποιότητας

 Για περιπτώσεις franchising (δικαιοχρήση), αντίγραφο σχεδίου

Σύμβασης Δικαιόχρησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σκοπός

 Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην

παρουσίαση ευκαιριών και

προγραμμάτων στήριξης της

επιχειρηματικότητας και των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελλάδα.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

 Οι νεοσύστατες αλλά και οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

άντληση κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση τους. 

 Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη 

περισσότερο από την οικονομική κρίση 

που ταλανίζει τη χώρα τα τελευταία 

χρόνια και εν μέρει μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός της ελλιπούς ενημέρωσης 

των επιχειρηματιών για τη διαθεσιμότητα 

νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που 

μπορεί να χρησιμοποιήσουν ή 

προγραμμάτων στήριξης της 

επιχειρηματικότητας στα οποία μπορούν 

να ενταχθούν.    
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