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Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; 01

Με απλά λόγια, ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι: 

❑ Ένας οδικός χάρτης που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση - ιδίως μια 
νεοφυής επιχείρηση - καθορίζει τους στόχους της και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχει τους 
στόχους της. 

❑ Καλύπτει το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και τα λειτουργικά ζητήματα μιας επιχείρησης. 

❑ Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις νέες επιχειρήσεις, επειδή τις κρατάει στο στόχο τους. 

❑ Καταγράφει τι πρέπει να γίνει, γιατί, πότε και πόσο θα κοστίσει η 
επένδυση. 

❑ Ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να δείξετε στους τραπεζίτες και τους επενδυτές ότι 
αξίζετε την οικονομική υποστήριξή τους.



Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός κοινού επιχειρηματικού 
σχεδίου και ενός κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου; 

02

❖ Το κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο έχει πολλές ομοιότητες, αλλά και διαφορές με αυτό οποιασδήποτε 
άλλης επιχείρησης. Ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο, θα πρέπει να δίνει προσοχή στα εξής: 

•Να δηλώσει με σαφήνεια το κοινωνικό όφελος, δηλαδή την κοινωνική ανάγκη που έχει διαγνώσει ο
επιχειρηματίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα την καλύψει, μέσω των παρεχόμενων προϊόντων
ή/και υπηρεσιών της Κοινωνικής Επιχείρησης.

•Καταγραφή του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχει η Κοινωνική Επιχείρηση.

•Να αναφέρεται η σύνθεση της επιχειρηματικής ομάδας και οι
συγκεκριμένες θέσεις που κατέχουν οι εργαζόμενοι.

•Να καθορίσει τη διανομή των κερδών όπως υποδεικνύεται από
την εθνική νομοθεσία (ταμειακά αποθέματα, μισθοί
εργαζομένων και κίνητρα παραγωγικότητας, επιχειρηματικές
δραστηριότητες και δημιουργία θέσεων εργασίας).



03 Πώς να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό 
επιχειρηματικό σχέδιο (1) 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ 
ΣΧΈΔΙΟ

• Μήκος 10 -20 σελίδες

• Πολύ προσανατολισμένο στη 
λεπτομέρεια 

• Εμπεριστατωμένο 

• Καταλληλότερο όταν ζητάτε 
χρηματοδότηση από παραδοσιακές 
πηγές. 

ΛΙΤΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ

• Συνήθως 1 σελίδα

• Καταλληλότερο αν ζητήσετε
χρηματοδότηση από πιο εναλλακτικές
πηγές, όπως το crowdfunding.

• Έχει τη μορφή πίνακα που παρουσιάζει
τα κύρια μέρη μιας επιχείρησης που
πρέπει να οργανωθούν κατά τη σύστασή
της.

• Τα τμήματα αυτά είναι τα κομμάτια του
πίνακα όπου μπορείτε να κρατάτε
σύντομες σημειώσεις για κάθε
επιχειρησιακό τμήμα.



04 Πώς να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό 
επιχειρηματικό σχέδιο (2) 

❑ Η πιο σημαντική ενότητα ενός λεπτομερούς και εκτενούς επιχειρηματικού σχεδίου είναι μακράν
η περίληψη.

❑ Εάν ο σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να παρουσιαστεί σε επενδυτές και τράπεζες,
τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο σύνταξής του.

❑ Η περίληψη είναι αυτή που θα αποσταλεί αρχικά σε πιθανούς επενδυτές. Εάν τους ενδιαφέρει
αυτό που διαβάζουν, ο επιχειρηματίας θα κληθεί στη συνέχεια σε λεπτομερή παρουσίαση του
επιχειρηματικού του σχεδίου.

✓ Γράφεται πάντα στο τέλος.

✓ Αποτελείται από 2 σελίδες (μέγιστο) 

✓ Βασίζεται σε πληροφορίες από τις άλλες ενότητες. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 



Τα 12 βήματα ενός ισχυρού κοινωνικού 
επιχειρηματικού σχεδίου 
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Αποστολή

Δομή του 
οργανισμού

Ηγεσία (ομάδα και 
διοικητικό 

συμβούλιο)

Ανάλυση
αγοράς

Ανάλυση 
ανταγωνισμού

Προιόντα/υπηρεσίες

Σχεδιασμός 
μάρκετινγκ

Εκτίμηση 
επιπτώσεων

Εκτίμηση 
επιπτώσεων

Διαχείριση κινδύνων

Οικονομική ανάλυση

Περίληψη



Τα 12 βήματα ενός ισχυρού κοινωνικού 
επιχειρηματικού σχεδίου (1)

06

Αποστολή:  Έκθεση του 
οράματος, της 

αποστολής και της 
πρότασης αξίας. 

Προϊόντα/υπηρεσίες: 
Παρέχετε πληροφορίες 

και σύντομες περιγραφές 
των κύριων προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

Ηγεσία (ομάδα και 
διοικητικό συμβούλιο): 

Προσδιορίστε το ανθρώπινο 
κεφάλαιο που εμπλέκεται 
καθώς και το μελλοντικό 

σχέδιο ανθρώπινων πόρων 
(προσωπικό, σύμβουλοι, 

εθελοντές κ.λπ.). 

Ανάλυση 
ανταγωνισμού: Άμεσος -
Έμμεσος ανταγωνισμός 

και εναλλακτικές ή 
επιλογές. 

Δομή του Οργανισμού: 
Καθορίστε τη νομική 

οντότητα της κοινωνικής 
επιχείρησης, τη 

διακυβέρνηση, τα 
προγράμματά της και τη 

θέση της. 

Ανάλυση αγοράς: Καταγραφή 
της τρέχουσας κατάστασης 
της αγοράς/των αγορών-

στόχων, των χαρακτηριστικών 
των πελατών, των αναγκών 
τους και των λόγων για τους 
οποίους καταναλώνουν ένα 

προϊόν/μια υπηρεσία. 

1 2 3

4 5 6



Τα 12 βήματα ενός ισχυρού κοινωνικού 
επιχειρηματικού σχεδίου (2)

07

Κύριες λειτουργίες. 
Ανάπτυξη της διαδικασίας 
προμήθειας προϊόντων ή 

υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων 
χρονοδιαγραμμάτων και 

ορόσημων. 

Περίληψη. Σύντομη 
περίληψη που παρέχει τις 

σημαντικότερες 
λεπτομέρειες της 

επιχείρησης. 

Εκτίμηση επιπτώσεων: 
Παροχή ποιοτικών και 

ποσοτικών πληροφοριών 
και κριτηρίων αξιολόγησης 

για την παρακολούθηση 
των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών οφελών. 

Οικονομική ανάλυση. 
Πραγματοποιήστε οικονομική 

ανάλυση για να αποσαφηνίσετε 
τις ανάγκες για τα επόμενα 3-5 
χρόνια, να πραγματοποιήσετε 
οικονομικές προβλέψεις και να 

διαχειριστείτε τα έσοδα, τα 
έξοδα και τις ταμειακές ροές. 

Σχεδιασμός μάρκετινγκ:  
Περιγράψτε τη στρατηγική 

προσέγγιση της αγοράς-
στόχου σας και καθορίστε 

τις δράσεις μάρκετινγκ 
που θα χρησιμοποιηθούν. 

Διαχείριση κινδύνων. 
Αξιολόγηση πιθανών 

κινδύνων (εσωτερικών -
εξωτερικών) και εξεύρεση 

εναλλακτικών 
λύσεων/τρόπων 

αντιμετώπισής τους. 

7 8 9

10 11 12
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Περίληψη: Αναφέρετε εν συντομία τι είναι η εταιρεία σας.

❑ Γιατί θα είναι επιτυχής;

❑ Ποια είναι η περιγραφή της αποστολής σας;

❑ Ποιο είναι το προϊόν/υπηρεσία σας;

❑ Βασικές πληροφορίες σχετικά με: την ηγετική ομάδα,
τους υπαλλήλους και την τοποθεσία.

❑ Συμπεριλάβετε οικονομικές πληροφορίες και σχέδια
ανάπτυξης υψηλού επιπέδου εάν σκοπεύετε να ζητήσετε
χρηματοδότηση.

ΠΕΡΊΛΗΨΗ
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Περιγραφή της εταιρείας: Αναλυτικές πληροφορίες για την
εταιρεία σας

❑ Ποια προβλήματα λύνει η επιχείρησή σας;

❑ Ποιους καταναλωτές ή/και επιχειρήσεις θα εξυπηρετεί η
εταιρεία σας;

❑ Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

❑ Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό στην ομάδα σας;

❑ Έχετε βρει την ιδανική τοποθεσία για το κατάστημά σας;

❑ Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
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Ανάλυση της αγοράς: Κάντε μια ανταγωνιστική έρευνα

❑ Ποια είναι η αγορά-στόχος σας;

❑ Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις και θέματα στην αγορά
σας;

❑ Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας;

❑ Τι κάνουν οι επιτυχημένοι ανταγωνιστές; Μπορείτε να το
κάνετε καλύτερα;

ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ
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Οργάνωση και διαχείριση

❑ Πώς θα διαρθρωθεί η εταιρεία σας;

❑ Ποιος θα διευθύνει την επιχείρηση;

❑ Ποια είναι η νομική δομή της επιχείρησής σας;

❑ Έχετε οργανόγραμμα;

❑ Δείξτε πώς η μοναδική εμπειρία κάθε ατόμου θα
συμβάλει στην επιτυχία του εγχειρήματός σας.

❑ Έχετε συγκεντρώσει τα βιογραφικά σημειώματα και τα
σημειώματα των βασικών μελών;

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
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Γραμμή υπηρεσιών ή προϊόντων

❑ Τι προϊόν(τα) πουλάτε; Τι υπηρεσίες προσφέρετε;

❑ Πώς επωφελούνται οι πελάτες σας από το προϊόν/την
υπηρεσία σας;

❑ Πώς είναι ο κύκλος ζωής του προϊόντος;

❑ Χρειάζεστε σχέδια για την πνευματική ιδιοκτησία, όπως
καταθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας;

❑ Έχετε κάνει έρευνα και ανάπτυξη για την υπηρεσία ή το
προϊόν σας;

❑ Εάν ναι, διευκρινίστε.

ΓΡΑΜΜΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
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ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις

❑ Ποιες είναι οι μοναδικές σας ανάγκες;

❑ Έχετε στρατηγική μάρκετινγκ;

❑ Πώς θα προσελκύσετε και θα διατηρήσετε
πελάτες;

❑ Πώς θα πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις;

❑ Περιγράψτε τις πλήρεις στρατηγικές μάρκετινγκ
και πωλήσεων.
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ΑΊΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

Αίτημα χρηματοδότησης: Περιγράψτε τις απαιτήσεις
χρηματοδότησής σας

❑ Πόση χρηματοδότηση θα χρειαστείτε τα επόμενα πέντε
χρόνια;

❑ Για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσετε;

❑ Θέλετε χρέος ή ίδια κεφάλαια;

❑ Ποιοι όροι θα θέλατε να εφαρμοστούν;

❑ Ποια χρονική περίοδο θα καλύψει το αίτημά σας;

❑ Χρειάζεστε κεφάλαια για την αγορά εξοπλισμού ή υλικών,
την πληρωμή μισθών ή την κάλυψη συγκεκριμένων
λογαριασμών;

❑ Περιλάβετε μια περιγραφή των μελλοντικών στρατηγικών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ

Οικονομικές προβλέψεις: Παρέχετε οικονομικές προβλέψεις για να
αποδείξετε ότι η επιχείρησή σας είναι σταθερή και θα έχει οικονομική
επιτυχία.

❑ Συμπεριλάβετε καταστάσεις αποτελεσμάτων, ισολογισμούς και
καταστάσεις ταμειακών ροών για τα τελευταία τρία έως πέντε έτη,
εφόσον είναι διαθέσιμες.

❑ Αναφέρετε τυχόν άλλες εξασφαλίσεις που έχετε.

❑ Παρέχετε μια προοπτική οικονομικής προοπτικής για τα επόμενα
πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων
καταστάσεων εσόδων, ισολογισμών, καταστάσεων ταμειακών
ροών και προϋπολογισμών κεφαλαιουχικών δαπανών.

❑ Για το πρώτο έτος, να είστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι και να
χρησιμοποιείτε τριμηνιαίες - ή ακόμη και μηνιαίες - προβλέψεις.

❑ Ποιες είναι οι προβλέψεις σας σύμφωνα με τα αιτήματά σας για
χρηματοδότηση;

Χρησιμοποιήστε γραφήματα και διαγράμματα για να διηγηθείτε



ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ16

60 λεπτά 

✓ Εκτυπωμένο έντυπο: 
στυλό/μολύβι, και 
μαρκαδόροι 
(προαιρετικά) 

✓ Ψηφιακή μορφή: 
συσκευή συνδεδεμένη 
στο διαδίκτυο (pc, 
φορητός υπολογιστής, 
tablet κ.λπ.), λογισμικό 
επεξεργασίας εγγράφων 
(π.χ. Microsoft Word) 

o Οραματιστείτε την επιχείρησή σας όσο το δυνατόν πιο 
ξεκάθαρα. 

o Ενεργοποιήστε την ομάδα/συνεργάτες σας στη διαδικασία. 

o Να είστε συνοπτικοί. Αυτό είναι το πρώτο προσχέδιο της 
ιδέας σας. Γι' αυτό, φροντίστε οι απαντήσεις σας να είναι 
σύντομες αλλά επίκαιρες. 

o Μη φοβάστε να κάνετε λάθη. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να 
κάνετε καταιγισμό ιδεών, να πειραματιστείτε και να μάθετε 
από την εμπειρία σας. 

o Αξιολογήστε! Πάντα να αναθεωρείτε, να αλλάζετε και να 
βελτιώνετε το επιχειρηματικό σας σχέδιο. 

TIPS



Τι είναι ένα εμπορικό σήμα;
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❖ Ο όρος εμπορικό σήμα αναφέρεται σε μια επιχειρηματική και εμπορική έννοια που βοηθά τους
ανθρώπους να αναγνωρίσουν μια συγκεκριμένη εταιρεία, ένα προϊόν ή ένα άτομο. Η εταιρεία
αναφέρεται συχνά με το εμπορικό σήμα της, αν είναι επιτυχημένη, οπότε γίνεται ένας τρόπος
αναγνώρισης της επιχείρησής σας από τους πελάτες.

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι:

✓ Ένα αναγνωριστικό σύμβολο

✓ Ένα σήμα

✓ Ένα λογότυπο

✓ Ένα όνομα

✓ Μια λέξη

✓ Μια ολόκληρη πρόταση

✓ Συνδυασμός των ανωτέρω



Τι είδους εμπορικό σήμα χρειάζομαι;  
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Διαφορετικά εμπορικά σήματα ταιριάζουν σε διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες και απευθύνονται
σε διαφορετικούς πελάτες:

➢ Εννοιολογικά εμπορικά σήματα: σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν και να προωθήσουν μια ιδέα
➢ Εμπορικά σήματα προιόντων : συνδέονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία

Ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σήματος

Ένα επιτυχημένο εμπορικό σήμα βοηθά την επιχείρησή σας
να προσελκύσει νέους πελάτες και να διατηρήσει τους
υπάρχοντες. Θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί πλήρως πριν
εισαχθεί στη διαφήμιση ή στο υλικό μάρκετινγκ.



Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη ενός 
επιχειρηματικού σήματος; (1)  
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Διεξαγωγή έρευνας αγοράς: βρείτε οικονομικές, δημογραφικές και στατιστικές πληροφορίες για τον
κλάδο σας. Τι θα κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα);

Σκεφτείτε τα επιτυχημένα εμπορικά σήματα: Ποιες είναι τα πιο αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα
προϊόντων ή υπηρεσιών και γιατί θεωρούνται επιτυχημένα; Βρείτε ενημερωτικό υλικό για την εμπορική
σηματοδότηση από ειδικούς σε θέματα επιχειρήσεων.

Σκεφτείτε ολόκληρη την επιχείρησή σας: Έτσι πρέπει να
αντικατοπτρίζεται στην επωνυμία της επιχείρησης, στις
επαγγελματικές κάρτες, στις εγκαταστάσεις, στα υλικά
μάρκετινγκ, στη διαφήμιση κ.λπ.



Ποια είναι τα βήματα για την ανάπτυξη ενός 
επιχειρηματικού σήματος; (2)  
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Να είστε αυθεντικοί: Περιγράψτε την προσωπικότητα της εταιρείας σας με λίγες λέξεις: αξίες, πελάτες, τι 
προσφέρετε κ.λπ. Να είστε ειλικρινείς!  

Πείτε την ιστορία της επιχείρησής σας: Πώς ξεκίνησε η επιχείρησή σας; Πώς εξελίσσεστε; Τι ελπίζετε να 
επιτύχετε;   

Ζητήστε επαγγελματική συμβουλή: Είτε αναπτύσσετε
την εμπορική σηματοδότηση μόνοι σας είτε
προσλαμβάνετε έναν επαγγελματία σύμβουλο ή
σχεδιαστή εμπορικής σηματοδότησης, το εμπορικό
σήμα πρέπει να βασίζεται στο όραμα της επιχείρησής
σας. Εάν ζητήσετε επαγγελματική βοήθεια, μια καλή
ιδέα θα ήταν να ζητήσετε και να δείτε το χαρτοφυλάκιο
εργασιών τους.
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Εάν έχετε μικρό προϋπολογισμό, 
χρησιμοποιήστε έναν διαγωνισμό σχεδιασμού: 

μέσω ενός δικτυακού τόπου διαγωνισμού 
σχεδιασμού, μπορείτε να ορίσετε την 
περιγραφή του σχεδίου σας και τον 

προϋπολογισμό σας και ένα δίκτυο σχεδιαστών 
μπορεί να το δει και να υποβάλει σχέδια. 

Μπορείτε να ζητήσετε αλλαγές στα σχέδια που 
σας αρέσουν πριν επιλέξετε τον νικητή. Αυτό 

μπορεί να είναι φθηνότερο από το να 
προσλάβετε έναν επαγγελματία, καθώς πολλοί 
από τους σχεδιαστές είναι φοιτητές, αλλά και 

πάλι μπορεί να παράγει ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα από ό,τι αν το κάνατε μόνοι σας. 
Μην ξεχνάτε να ζητάτε νομικές συμβουλές για 

θέματα όπως η πνευματική ιδιοκτησία, τα 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά 

σήματα.  

EXTRA 
TIP! 
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ΚΕΙΜΕΝΟ

Σκεφτείτε επίσης...

...πώς να επιλέξετε και να καταχωρίσετε μια επωνυμία
επιχείρησης.

...πώς να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο για την
επιχείρησή σας.

...πώς να ενσωματώσετε το εμπορικό σήμα σας στο
σχέδιο μάρκετινγκ σας.

...πώς να διεξάγετε έρευνα πελατών για να βεβαιωθείτε
ότι η μάρκα σας είναι κατάλληλη για το κοινό-στόχο σας.



23 Φύλλο επιχειρηματικού σχεδίου

Σχεδιασμός 
Marketing:______________________________________________

Εκτίμηση 
επιπτώσεων:______________________________________________

Διαχείριση 
Κινδύνου:_______________________________________________

Οικονομική 
Ανάλυση:_______________________________________________

Περίληψη των κυριότερων 
σημείων:___________________________________________________
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