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ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΎΜΕ! (ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΆΣΙΜΟ ΤΟΥ 
ΠΆΓΟΥ)

Πάρτε ένα στυλό και μια κενή σελίδα και σημειώστε:

• Εάν μπορούσατε να έχετε οποιαδήποτε δουλειά στον κόσμο, ποια θα ήταν αυτή;

• Εάν μπορούσατε να έχετε μια μαγική δύναμη για 24 ώρες, ποια θα ήταν αυτή;

• Εάν μπορούσατε να εφεύρετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, ποιο θα επιλέγατε και 

γιατί;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Μην επιτρέψετε σε κανένα να γράψει το 
όνομά του σε αυτό το κομμάτι χαρτί! Βάλτε 
όλα τα φύλλα χαρτιού σε ένα καλάθι και 
ανακατέψτε. Στη συνέχεια, ζητήστε από 
κάθε άτομο να επιλέξει ένα φύλλο χαρτιού 
και να μαντέψει ποιος έγραψε τις 
απαντήσεις! Αυτό να γίνει με όλους τους 

συμμετέχοντες.  



ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΎΝ ΜΕ ΈΝΑ ΓΙΑΤΊ 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=2wr6Jx_ffkI


ΚΑΛΏΣ ΟΡΊΣΑΤΕ!

SCIENT

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε μέσω ενός έργου 
συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ με τίτλο

Μια Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Πανεπιστημίων – Επιχειρήσεων με στόχο την 
ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων επιστημόνων

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

ERASMUS + Βασική Δράση 2 - Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών 
πρακτικών - ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Ομάδα-στόχος: Φοιτητές και απόφοιτοι των τομέων STEM (Θετικές Επιστήμες, 
Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά)



ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Μέσα από την ανάπτυξη ενός νέου, υψηλής ποιότητας προγράμματος προ-επιτάχυνσης  στοχεύουμε να 

βοηθήσουμε τους διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους των τομέων STEM:

• να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και νοοτροπία, ενώ αναπτύσσουν μια νέα 

επιχειρηματική ιδέα·

• να αναπτύξουν τόσο προσωπικές όσο και τεχνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες·

• να αξιοποιήσουν τα ευρήματα της διδακτορικής τους έρευνας και να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, 

δημιουργώντας νέες επιλογές σταδιοδρομίας·

• να συναντήσουν δυνητικούς επενδυτές, να δημιουργήσουν τις δικές τους επχιειρηματικές ομάδες και 

να δικτυωθούν με μελλοντικούς συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους·

• να μάθουν πώς τα κατάφεραν άλλοι νέοι και ιδιαίτερα διδακτορικοί φοιτητές και απόφοιτοι!  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ!

https://www.youtube.com/watch?v=ao6e-b8phFM


ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Νοοτροπία: Οι φοιτητές θα εντοπίσουν και θα αξιολογήσουν συγκεκριμένες πεποιθήσεις και 
παραδοχές που κατευθύνουν την επιχειρηματική συμπεριφορά.

• Αυτοκριτική και ανάλυση: Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να φανταστούν το μέλλον που 
θέλουν να δημιουργήσουν, ενώ εξετάζουν βασικές έννοιες και πώς μπορούν αυτές να 
εφαρμοστούν σε μεμονωμένους στόχους.

• Εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο: Οι φοιτητές επικεντρώνονται σε εκπαιδευτικά έργα 
βασισμένα σε πραγματικά προβλήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να καλλιεργήσουν τις 
επιχειρηματικές στάσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις 
σε τομείς υψηλής ανάπτυξης. 

• Σύνδεση με μια κοινότητα: Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εντοπίσουν και να έρθουν σε 
επαφή με επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς επιχειρηματίες, επενδυτές, ιδρυτές νεοφυών 
επιχειρήσεων (start-up), συμβούλους, εντός της κοινότητάς τους και σε επίπεδο ΕΕ.   



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων των 

διδακτορικών 
φοιτητών/αποφοίτων 
στους τομείς STEM

Παροχή βοήθειας σε 
νέους και νέες ώστε 
να ξεκινήσουν τις 

δικές τους 
επιχειρήσεις

Προσφορά ενός νέου 
προγράμματος 

κατάρτισης, με τη 
μορφή ενός 

προγράμματος προ-
επιτάχυνσης, για 
διευκόλυνση της 

συμμετοχής των νέων 
σε προγράμματα 

επιτάχυνσης, 
εκκολαπτήρια, 

πανεπιστήμια κ.λπ.

Συμπερίληψη του 
προγράμματος στις 
βέλτιστες πρακτικές 
και αξιοποίησή του 
ως εκπαιδευτικού 

μοντέλου για 
στρατηγικές 

συμπράξεις και άλλες 
ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες στον 
τομέα της 

επιχειρηματικότητας



ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΞΦΟΡΔΗΣ: ΠΩΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗ 

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΗ

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/entrepreneurial-academics


Ή ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ! FOLDIMATE

(ΒΙΝΤΕΟ)

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑΣ!

http://www.tothemaonline.com/Article/59430/to-oneiro-kathe-noikokyras-kai-ergenh--mhhanh-thayma-diplwnei-ta-royha--binteo


ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ



Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος κατάρτισης SCIENT

• Το πρόγραμμα προτείνεται να προσφερθεί εντός 14 εβδομάδων (ένα εξάμηνο), ως εισαγωγικό 

μάθημα για την Επιχειρηματικότητα (π.χ. Επιχειρηματικότητα 101) για διδακτορικούς φοιτητές 

και αποφοίτους των τομέων STEM.

• Μέσα σε δύο ημέρες ανά εβδομάδα θα καλύπτεται μία ενότητα (π.χ. κάθε Δευτέρα και κάθε 

Πέμπτη για 3 ώρες κάθε φορά). 

• Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της εβδομάδας, θα παρουσιάζεται το θεωρητικό μέρος, ενώ 

κατά τη 2η ημέρα μπορεί είτε να προσκληθεί ένας ομιλητής, είτε οι φοιτητές να επιλύσουν 

ατομικές ή/και ομαδικές ασκήσεις ή/και να επισκεφθούν επιχειρήσεις. 

• Θα ορίζεται εργασία για το σπίτι κατά τη 2η ημέρα της εβδομάδας, οι φοιτητές θα την 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά και η ανατροφοδότηση θα παρέχεται από τον εκπαιδευτή/λέκτορα 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

• Το χρονοδιάγραμμα αυτό αφορά όλες τις ενότητες. 



Χρονοδιάγραμμα του προγράμματος κατάρτισης SCIENT

• Εβδομάδα 1: Εισαγωγή. Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλο. Εισαγωγή στους βασικούς ορισμούς και στις έννοιες της 
επιχειρηματικότητας. Η προσέγγιση της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (Lean Start-up) Τι σημαίνει να είναι κανείς 
ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας. 

• Εβδομάδα 2:  ΔΕ1: Σκέφτεστε επιχειρηματικά; Αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική. 

• Εβδομάδα 3:  ΔΕ2: Αξιοποίηση προσωπικών πόρων και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

• Εβδομάδα 4:  ΔΕ3: Μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς»: Κατανόηση της ατομικής και της ομαδικής δυναμικής. 

• Εβδομάδα 5:  ΔΕ4: Παραγωγή και εμπορευματοποίηση ιδεών

• Εβδομάδα 6:  ΔΕ5: Πρόταση αξίας

• Εβδομάδα 7:  ΔΕ6: Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας

• Εβδομάδα 8:  ΔΕ7: Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου

• Εβδομάδα 9:  ΔΕ8: Λιτό επιχειρηματικό σχέδιο

• Εβδομάδα 10: ΔΕ9: Ζητήματα ΔΔΙ 

• Εβδομάδα 11: ΔΕ10: Ανοιχτή καινοτομία

• Εβδομάδα 12: ΔΕ11: Πηγές χρηματοδότησης για τη νεοφυή σας επιχείρηση.

• Εβδομάδα 13: ΔΕ12: Pitching και εξεύρεση επενδυτών

• Εβδομάδα 14: Τελικά συμπεράσματα. Επισκέψεις σε εταιρείες και πρόγραμμα καθοδήγησης. Διαγωνισμός 
καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας: διαδικασίες.



ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Όλοι οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ του προγράμματος SCIENT θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν:

• - Πρόγραμμα 42-ωρης εκπαίδευσης (στην τάξη)

• - Πρόγραμμα 10-ωρης καθοδήγησης 

• - 42 ώρες επισκέψεων σε επιχειρήσεις , ατομικές/ομαδικές ασκήσεις, συνομιλίες / συζητήσεις 

με προσκεκλημένους ομιλητές και δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας (job 

shadowing). 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ!



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από 42 ώρες κατάρτισης (στην τάξη) και 

έχει ως στόχο να παρουσιάσει ολοκληρωμένα πώς μπορεί να μετατραπεί μια 

επιχειρηματική ιδέα σε μια πραγματική νεοφυή επιχείρηση.

Στόχος είναι:

• Να δώσει στους φοιτητές χρήσιμα εργαλεία και έννοιες και να τους αφήσει να 
εξετάσουν από μόνοι τους τις διάφορες θεματικές ενότητες· 

• Να παράσχει βοήθεια στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά τόσο μέσω των εκπαιδευτών 
όσο και μέσω του μέντορα που θα επιλέξει ο καθένας για καθοδήγηση. Η παροχή 
βοήθειας με τους δύο αυτούς τρόπους γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα 
θα καλύψει τις βασικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος (42 ώρες περίπου) έχει αφιερωθεί σε πρακτικές 
ασκήσεις, επισκέψεις σε εταιρείες και διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές.



Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ 
(LEAN START-UP)

Η λιτή εκκίνηση επιτρέπει στους επιχειρηματίες να: 

σχεδιάσουν τα προϊόντα τους και να ελέγξουν τις υποκείμενες υποθέσεις των 
επιχειρηματικών τους μοντέλων με το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο και στο συντομότερο 

χρονικό διάστημα.  

Αλλά κυρίως:

αξιολογεί την ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται γρήγορα σε αλλαγές.

Η άλλη πλευρά της ιστορίας
https://hbr.org/2016/03/the-limits-of-the-lean-startup-method

https://hbr.org/2016/03/the-limits-of-the-lean-startup-method


ΓΙΑΤΊ ΤΗΝ ΛΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ; ΙΣΧΥΕΙ ΙΔΙΩΣ 
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ!

• Η προσέγγιση της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους 
επιχειρηματίες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα κατά την υλοποίηση ενός λανθασμένου 
σχεδίου (λανθασμένου με την έννοια της «δημιουργίας ενός προϊόντος/μιας υπηρεσίας» που οι 
πελάτες δεν θέλουν). 

• Η μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης χρησιμοποιεί μια «επιστημονική μέθοδο» που 
πρέπει να είναι αρκετά οικεία σε διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους και αποτελείται από μια 
σειρά επαναλήψεων μεταξύ μιας υπόθεσης και της δοκιμής με πραγματικούς πελάτες: Υποβολή 
ερωτήσεων, δημιουργία υπόθεσης, δοκιμή υπόθεσης με πείραμα, ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή 
συμπεράσματος.  

Η μεθοδολογία της λιτής εκκίνησης βασίζεται στην ίδια λογική: 

• εξασφάλιση της προοπτικής του πελάτη με τη δημιουργία μιας υπόθεσης για τις ανάγκες των 

πελατών, 

• επαλήθευση της υπόθεσης με τη δοκιμή της, 

• εξαγωγή συμπερασμάτων με την ανάλυση δεδομένων, 

• λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός, στη βάση επαληθευμένων δεδομένων.  



Μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης 
[εργασία για το σπίτι για την επόμενη φορά: Διαβάστε το άρθρο του 
Harvard Business Review με τίτλο «Why the lean start-up changes 
everything» (Γιατί η λιτή επιχειρηματική εκκίνηση τα αλλάζει όλα)]

1

• Καταγράψτε σε χαρτί τις υποθέσεις σας (χρησιμοποιώντας έναν καμβά πρότασης αξίας) 
για να προσαρμόσετε το προϊόν στις ανάγκες του πελάτη και για να ορίσετε την πρόταση 
αξίας σας

2

• Δημιουργήστε ένα Ελάχιστο Βιώσιμο Προϊόν (MVP) ή εφαρμόστε τεχνικές για τον 
προέλεγχο της εμπορικής επιτυχίας του προϊόντος σας, βγαίνοντας έξω και δοκιμάζοντας 
τις υποθέσεις σας με πραγματικούς πελάτες

3

• Συλλέξτε δεδομένα και σχόλια από πραγματικούς πελάτες και αναλύστε τα (εντοπισμός 
και διασφάλιση πελατών)

4
• Αλλάξτε τις υποθέσεις σας (pivoting) ή συνεχίστε ανάλογα 

5

• Δημιουργήστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο (χρησιμοποιώντας έναν καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου) και επαληθεύστε/επικυρώστε τη βιωσιμότητά του

6

• Δημιουργήστε ένα σχέδιο (ένα λιτό επιχειρηματικό σχέδιο) για να σχεδιάσετε μια 
στρατηγική και την εκτέλεσή της



Μειώνει το ρίσκο!

(Παρουσίαση του Δρος Έλμου Κονή από το 

εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη 

μεθοδολογία μας). 2 διαφάνειες



ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θεωρούμε ακόμα ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα 

έγκυρο εργαλείο σχεδιασμού. Θέλουμε όμως οι νεοφυείς επιχειρήσεις να το χρησιμοποιούν 

εσωτερικά και επανειλημμένα, βασιζόμενες στον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και 

διατηρώντας το λιτό, συνεχώς ενημερωμένο και ευέλικτο.

Από αυτή την άποψη, το Λιτό Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα χρήσιμο και στρατηγικό εργαλείο για 

την εκτέλεση και υποστήριξη της αναζήτησης ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου. 

ΚΕΜ

ΚΕΜ -
Ανάλυση 

SWOT
ΛΕΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι τυχερό παιχνίδι. Η επιχειρηματικότητα δεν 

είναι διοίκηση επιχειρήσεων.



SCIENT:
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΎΜΠΡΑΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ ΜΕ 
ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΝΈΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΩΝ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ί Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ί Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Ή  Κ Α Λ Ώ Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ώ Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ



SCIENT:
ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΣΎΜΠΡΑΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΩΝ ΜΕ 
ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 
ΝΈΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΩΝ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ί Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ί Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Ή  Κ Α Λ Ώ Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ώ Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ



ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ



ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ



ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ



Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας: www.euscient.eu

http://www.euscient.eu/


ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (1Η ΗΜΕΡΑ)

Χωρίστε τους φοιτητές σας σε πέντε ομάδες (μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα: 5) και ζητήστε τους να
απαντήσουν σε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

a) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είναι κανείς ακαδημαϊκός-επιχειρηματίας;

b) Πώς μπορούν τα πανεπιστήμια να εισαγάγουν νέες πολιτικές, μεθόδους, διαδικασίες κ.λπ., προκειμένου
να ενθαρρύνουν την ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα εντός των ιδρυμάτων τους;

c) Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας ακαδημαϊκός-επιχειρηματίας;

d) Ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι ακαδημαϊκοί-επιχειρηματίες;

e) Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ των ακαδημαϊκών και των επιχειρηματιών;

Οδηγίες προς εκπαιδευτές: Κάθε ομάδα εργάζεται για 30’ και μετά παρουσιάζει τα ευρήματά της ενώπιον

της τάξης (5 λεπτά ανά ομάδα).



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 2Η

ΗΜΕΡΑ

• Προσκαλέστε έναν φιλοξενούμενο ομιλητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου σε έναν τομέα STEM
και που έχει αναπτύξει καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα/υπηρεσίες, για να μιλήσει για το ταξίδι
του και να απαντήσει σε ερωτήσεις (Προτεινόμενη διάρκεια: 60’).

• Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 4-5 ατόμων και ζητήστε τους να συζητήσουν για
τα κενά που βλέπουν στην αγορά, να τα συνδέσουν με τα χόμπι/τις αγαπημένες τους
δραστηριότητες και να σκεφτούν νέες επιχειρηματικές ιδέες σχετικές με τις διδακτορικές τους
σπουδές (Προτεινόμενη διάρκεια: 60’).

• Δώστε στους συμμετέχοντες ένα άρθρο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την
επιχειρηματικότητα, χωρίστε τους σε ομάδες και ζητήστε τους να συζητήσουν για το άρθρο και
να εντοπίσουν τις βασικές ιδέες, αλλά και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είναι
κάποιος επιχειρηματίας (Προτεινόμενη διάρκεια: 40’).

• Διοργανώστε μια επίσκεψη σε καινοτόμο εταιρεία, την οποία έχει ιδρύσει ένας διδακτορικός ή
μεταδιδακτορικός φοιτητής (Προτεινόμενη διάρκεια) 120’).



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε

• http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/

• http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-

methodology

http://www.lean-startup.be/lean-startup-methodology/
http://startuphyderabad.com/implement-lean-start-methodology


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΊΝΤΕΟ

α. Ακαδημαϊκοί-επιχειρηματίες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης:

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/entrepreneurial-
academics

β. Βραβείο ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Queen Mary:

https://www.youtube.com/watch?v=Ip2q_TdpL-M

γ. Από Επιστήμονας, Επιχειρηματίας:

https://www.youtube.com/watch?v=fMTusU-kmWQ

http://www.ox.ac.uk/research/research-in-conversation/entrepreneurial-academics
https://www.youtube.com/watch?v=Ip2q_TdpL-M


Στοιχεία επικοινωνίας:

Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου

Συντονίστρια έργου SCIENT 

celia@grantxpert.eu, +357 22669266

mailto:celia@grantxpert.eu


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ1:  Από τα βασικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας 

στο να μάθετε εάν έχετε ό,τι χρειάζεται! 

Ώρα για αυτοαξιολόγηση και αυτοκριτική!



ΔΕ1: ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Στόχος της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να διαπιστώσετε κατά πόσο έχετε:

Επιχειρηματική νοοτροπία

Αρχίζουμε πάντα με την αξιολόγηση του εαυτού μας!



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ;

Η επιχειρηματική νοοτροπία αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη

αντίληψη που κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε

επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποτελέσματα. 

Τα άτομα που διαθέτουν επιχειρηματική νοοτροπία οδηγούνται συχνά

σε ευκαιρίες, καινοτομία και στη δημιουργία νέας αξίας.



ΓΙΑΤΊ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ;

• Λαμβάνουμε όλοι αποφάσεις με περιορισμένες πληροφορίες.

• Το περιβάλλον πιέζεται χρονικά και εξαρτάται από πόρους.

• Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ή δίχτυα ασφαλείας.

• Αναλαμβάνουμε κίνδυνο ενός ορισμένου βαθμού.

• Ο ανταγωνισμός αλλάζει.

• Η αγορά αλλάζει.

• Οι κύκλοι ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνονται ολοένα και μικρότεροι.



ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Έχετε ό,τι χρειάζεται για να γίνετε επιχειρηματίας; 

«Η πράξη γεννά πεποίθηση και θάρρος.  

Αν θέλεις  νικήσεις  τον φόβο σου, μην κάθεσαι στο σπίτι και να το σκέφτεσαι.  Βγες έξω και 
απασχολήσου με κάτι.» 

– Ντέιλ Κάρνεγκι –

Δύο ερωτηματολόγια: 

Επιχειρηματική και ηγετική νοοτροπία



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ GET

Το ερωτηματολόγιο Γενικής Επιχειρηματικής Τάσης (GET) www.get2test.net

είναι ένα εργαλείο προβληματισμού που μας προτρέπει να:

• Σκεφτούμε εάν η επιχειρηματικότητα μας ταιριάζει

• Αναλογιστούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας

• Αναδείξουμε τα δυνατά μας σημεία 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (GET)

Το ερωτηματολόγιο GET εισηγείται ότι πρέπει να μας διακρίνουν 5 χαρακτηριστικά 

προκειμένου να επιδείξουμε επιχειρηματικό πνεύμα:

• Ανάγκη για επίτευγμα (κίνητρο)

• Ανάγκη για αυτονομία

• Δημιουργική Τάση

• Εκτιμημένη ανάληψη κινδύνου

• Εσωτερικός προσανατολισμός ελέγχου

Διάρκεια: 15’-20’



ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΤΟ GET;

• Ποια ήταν η συνολική σας βαθμολογία;

• Σε ποιο βαθμό διαθέτετε το κάθε χαρακτηριστικό;

• Τι θα κάνετε για να:

➢ βελτιώσετε τις αδυναμίες σας,

➢ ενισχύσετε τα δυνατά σας σημεία,

➢ αξιοποιήσετε αυτά τα ευρήματα για να ενισχύσετε την επιχειρηματική σας 

νοοτροπία;



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμοί με βάση τα αποτελέσματα του GET που έχουν σχέση με την επιχειρηματική 
νοοτροπία:

• Αυτονομία

• Δημιουργικότητα

• Ανάληψη κινδύνου

• Εσωτερικός προσανατολισμός ελέγχου

• Ανάγκη για επίτευγμα



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ



ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ



ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΙΣΚΟ, 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΤΕ ΗΛΙΚΙΑΚΑ 

ΓΙΝΕΣΤΕ ΠΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ



3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΗΓΕΤΕΣ

Οι επιχειρηματίες είναι ηγέτες πρόθυμοι να 

αναλάβουν ρίσκα και πρωτοβουλίες, 

εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες της αγοράς, με 

τον σχεδιασμό, την οργάνωση και απασχόληση 

πόρων και συχνά με τη βελτίωση υφιστάμενων 

ή τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ

• Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε τον εαυτό σας σε σχέση με 12 στοιχεία της 

ηγετικής νοοτροπίας 

• Το καθένα είναι απαραίτητο για να γίνετε ένας αποτελεσματικός ηγέτης

• Σε ποιο βαθμό οι άλλοι θεωρούν ότι διαθέτετε το κάθε στοιχείο;

• Είναι αυτοί των οποίων θα μπορούσατε να ηγείστε



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ

• Έχουμε εντοπίσει 12 στοιχεία ηγετικής νοοτροπίας που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικά 

για να γίνετε ένας όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικός ηγέτης.

• Σε αυτή την άσκηση, ρωτήστε έναν φίλο ή συνάδελφό σας που σας γνωρίζει καλά να 

βαθμολογήσει από τα πέντε τις ικανότητές σας στην υφιστάμενη εργασία σας σε σχέση με 

καθένα από τα 12 στοιχεία ηγετικής νοοτροπίας. Είναι σημαντικό να σας βαθμολογήσει 

κάποιος τρίτος, ώστε να έχετε μια ανεξάρτηση και ειλικρινή εικόνα για τις ικανότητές σας.

• Το κλειδί εδώ δεν είναι να λάβετε απαραίτητα την υψηλότερη βαθμολογία, αλλά τις πιο 

ειλικρινείς απαντήσεις. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ



ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ:
5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΑΣ

Κατά την αξιολόγηση, θα ρωτήσουμε:

• Ποιες ήταν οι υψηλότερες βαθμολογίες σας;

• Ποιες είναι οι χαμηλότερες βαθμολογίες σας;

• Σε ποια σημεία οι βαθμολογίες σας είναι διαφορετικές από τους άλλους;

• Γιατί υπάρχουν κενά στις απαντήσεις;

• Τι θα κάνετε γι' αυτό;



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ

Ατομική και ομαδική άσκηση: 

• Κάντε μια λίστα με τις δεξιότητες που νομίζετε ότι χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια 

επιχείρηση. 

• Συγκρίνετε και συζητήστε τις απαντήσεις σας σε ομάδες. 

• Ένα άτομο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από κάθε ομάδα μπροστά στην τάξη.  

(Συνολική διάρκεια: 45’)



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

• Μπάλα του τένις: Κάντε τη να κινηθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα ως ομάδα, αγγίζοντας ο 
ένας τα χέρια του άλλου! 

• Οδηγίες προς εκπαιδευτές: Τοποθετήστε σε κύκλο όλα τα μέλη της ομάδας (6-8 άτομα 
περίπου) και δώστε σε ένα άτομο μία μπάλα. Ζητήστε τους να κάνουν τη μπάλα να κινηθεί 
όσο το δυνατό πιο γρήγορα, αγγίζοντας τα χέρια όλων των μελών της ομάδας.

• Ζητήστε τους να εξασκηθούν με διαφορετικούς και καινοτόμους τρόπους!



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Επιχειρηματικές δεξιότητες: https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm

• Ερωτηματολόγιο GET του Πανεπιστημίου του Durham [GET = ερωτηματολόγιο Γενικής 
Επιχειρηματικής Τάσης, της Sally Caird (www.get2test.net)]

• Impact for Life Leadership Workbook (2008) Leadership Exercise, Mindset

Ερωτηματολόγιο και κουίζ για τα ζώα

• Lois Frenkel:  Are You Entrepreneurial? (Είστε επιχειρηματικός;) Κουίζ (σε έντυπη 
μορφή)

• Tidd, J. & Bessant, J. (2011) Innovation and Entrepreneurship, Wiley Publishing

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_76.htm


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

• Developing a Growth mindset (Αναπτύσσοντας μια νοοτροπία ανάπτυξης), Carol 
S.Dweck: 

https://www.esu.edu/academics/enrichment_learning/documents/pdf/developing_growth_
mindset.pdf

• Στατική Vs Αναπτυξιακή Νοοτροπία:

http://www.queenannefirstschool.org.uk/wp-first/wp-content/uploads/2014/08/A-Guide-to-
the-Fixed-Mindset-V-the-Growth.pdf

• Το επιχειρηματικό κίνητρο στον ακαδημαϊκό χώρο: ένα πολυδιάστατο κατασκεύασμα

http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/working-
paper/the_entrepreneurial_motivation_in_academia__a_multidimensional_construct.pdf

http://www.queenannefirstschool.org.uk/wp-first/wp-content/uploads/2014/08/A-Guide-to-the-Fixed-Mindset-V-the-Growth.pdf
http://www.ingenio.upv.es/sites/default/files/working-paper/the_entrepreneurial_motivation_in_academia__a_multidimensional_construct.pdf


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ2: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ!

Τώρα που αξιολογήσατε την επιχειρηματική σας νοοτροπία, είναι καιρός να 

αρχίσετε να σκέφτεστε τις επιχειρηματικές δεξιότητες που χρειάζεστε για 

να πετύχετε!





ΔΕ2: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΔΕ1) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΔΕ2)

• Στη ΔΕ1 πραγματοποιήσαμε μια δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης για να διαπιστώσουμε 

εάν έχετε την απαραίτητη επιχειρηματική νοοτροπία και το απαραίτητο σύνολο 

επιχειρηματικών δεξιοτήτων, με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας.

• Στη ΔΕ2 θα μάθουμε πώς να αναπτύξουμε σημαντικές επιχειρηματικές προσωπικές 

δεξιότητες, πώς να ενισχύσουμε περαιτέρω τα δυνατά μας σημεία, να αισθανόμαστε 

αυτοπεποίθηση, να εμπιστευόμαστε τους άλλους και να ξεπερνάμε τον φόβο της 

αποτυχίας.



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να προβληματιστείτε και να δημιουργήσετε τους 

προσωπικούς σας πόρους.  

Θα εξερευνήσετε: 

• Πώς να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας

• Την ικανότητά σας να εμπιστεύεστε άλλους άνθρωπους

• Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φόβου αποτυχίας



ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

https://www.youtube.com/watch?v=ssH70sK07AI


Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Για να επιτύχουμε, χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση:

• Για την ιδέα/το έργο μας και τον εαυτό μας

• Μας επιτρέπει να δρούμε

• Μας βοηθά να αναπτύσσουμε αξιοπιστία όταν παρουσιάζουμε

μπροστά σε άλλους



ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• Παίξτε τον ρόλο σας (υποκριθείτε για να τα καταφέρετε)

• Γίνετε ένα με τον ρόλο σας 

• Μιλήστε δυναμικά

• Σκεφτείτε θετικά

• Αναλάβετε δράση

• Να είστε προετοιμασμένοι



ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Δοκιμάστε τις ιδέες σας

• Πρώτα με συναδέλφους και φίλους

• Με συμβούλους και μέντορες

• Μόνο τότε: με πιθανούς χρηματοδότες/πελάτες

Να θέσετε τις ιδέες σας υπό αμφισβήτηση

• Ζητήστε κριτική

• Μάθετε από την ανατροφοδότηση 

• Αναπτύξτε στρατηγικές για τη διαχείριση των συναισθημάτων

• Βελτιώστε το προϊόν

Συνεργαστείτε με άλλους 

• Μοιραστείτε τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία



ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ



ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι συνεργάτες σας θα συμπεριφερθούν με τρόπο αναμενόμενο.  

Βεβαιωθείτε ότι είναι:

• Φιλάνθρωποι

• Ειλικρινείς

• Ανοικτοί

• Αξιόπιστοι

• Ικανοί



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η εμπιστοσύνη μας δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε το όραμά μας  

Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας!

• Μας επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε πόρους που δεν διαθέτουμε

• Μας δίνει τα οφέλη της συνεργασίας

• Μας δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής και ευελιξίας

• Αποφεύγει την παράλυση μέσα από την αυτοδυναμία



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Συμπεριφορές που αυξάνουν την εμπιστοσύνη:

• Πραγματοποιήστε στο ακέραιο όσα υποσχεθήκατε

• Συνέπεια και προβλεψιμότητα

• Ανοικτή και σαφής επικοινωνία  

• Μοιραστείτε την ευθύνη

• Ενδιαφερθείτε για τους άλλους. 



ΑΣΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟΥ

• Αντικείμενα έχουν διασκορπιστεί στο πάτωμα

• Συνεργαστείτε με κάποιον που δεν γνωρίζετε καλά

• Ένας από εσάς να δέσει τα μάτια

• Ο άλλος πρέπει να καθοδηγεί προφορικά τον συνεργάτη του, το άτομο που έχει 

τα μάτια δεμένα, ώστε να φτάσει στην άλλη πλευρά του ναρκοπεδίου 

• Μόλις περάσει ο πρώτος συνεργάτης, αλλάξτε ρόλους και ολοκληρώστε ξανά την 

άσκηση



Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 



Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

Είναι το αίσθημα φόβου για την ολοκλήρωση μιας 

δραστηριότητας, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 

αίσθημα απογοήτευσης, θυμού, αγανάκτησης ή ντροπής, 

σε περίπτωση που ο στόχος δεν εκπληρωθεί!



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΟΒΟΥ

• Δεν θέλετε να δοκιμάστε νέα πράγματα

• Αναβλητικότητα

• Υποτίμηση των δυνατοτήτων σας

• Τελειομανία



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ

• Αναλύστε όλα τα πιθανά αποτελέσματα

• Προσδιορίστε το χειρότερο σενάριο

• Ορίστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης

• Εστιάστε σε αυτά που μπορείτε να ελέγξετε

• Μειώστε τον κίνδυνο με τη λήψη πρόσθετων μέτρων

• Μάθετε να σκέφτεστε πιο θετικά



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ



ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΒΟ:
ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ



ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ!

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/jack-ma-harvard-rejected-me-10-times/?utm_content=bufferda7cd&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΟΒΟ: ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΒΙΝΤΕΟ

https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ: 
Παροχή βοήθειας προς τους συμμετέχοντες ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να 
συντονίζουν τις προσπάθειές τους υπό δύσκολες συνθήκες, ώστε να ολοκληρώσουν την 
ομαδική άσκηση.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 25-30 λεπτά   ΥΛΙΚΑ: Ένα μακρύ σχοινί, 5 μαντήλια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μια ομάδα 5 ατόμων με δεμένα μάτια καλείται να δημιουργήσει ένα τέλειο τετράγωνο (ίσες 
πλευρές, ίσες γωνίες) σε 12 λεπτά, χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό σχοινί.

Σημείωση:
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα εστιάσουμε στην οργάνωση της ομάδας μας (την οποία 
αντιπροσωπεύει το σχοινί). Ως άτομα, έχουμε όλοι ένα όραμα για το ποια θα πρέπει να 
είναι η μορφή της οργάνωσης, αλλά συχνά δεν βλέπουμε ο ένας το όραμα του άλλου. Όλα 
τα μεμονωμένα οράματα πρέπει να εκφράζονται ανοιχτά, ώστε η οργάνωση να αποκτήσει 
τετράγωνο σχήμα.  



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ3: ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»!

Έχοντας δουλέψει στον εαυτό μας
τώρα πρέπει να είμαστε σε θέση να δουλέψουμε και ομαδικά!



ΔΕ3: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» 
ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ
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ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΕΓΩ» ΣΤΟ «ΕΜΕΙΣ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3:

Κατανόηση της ατομικής και της ομαδικής 

δυναμικής



ΑΠΟ ΤΗ ΔΕ2 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ) ΣΤΗ ΔΕ3 
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ)

Στη ΔΕ2 καταλάβαμε πώς οι προσωπικοί μας πόροι και οι προσωπικές δεξιότητες είναι 

σημαντικά στοιχεία για να επιτύχουμε ως επιχειρηματίες. 

Εκτός από το να κατέχουν σε πολύ υψηλό επίπεδο τις δεξιότητες αυτές, οι 

επιχειρηματίες χρειάζονται επίσης μια εξαιρετική ομάδα να τους πλαισιώνει. Πώς 

κτίζουμε μια τέτοια εξαιρετική ομάδα;



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σημασία της συμπεριφοράς και του 

τρόπου με τον οποίο επηρεάζει τόσο τις ομάδες όσο και τα άτομα. 

Αποτελείται από τρία κύρια μέρη:

• ΜΕΡΟΣ 1: Ατομική και ομαδική συμπεριφορά

• ΜΕΡΟΣ 2: Δημιουργία ομάδας

• ΜΕΡΟΣ 3: Κίνητρα



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: ΠΕΡΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΜΙΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ.

1. Εξάρτηση

2. Ανεξαρτησία

3. Αλληλεξάρτηση

Σήμερα, ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ αλληλεξάρτηση για να επιτύχουμε 

στον χώρο των επιχειρήσεων

Δείτε τα στάδια στο

https://www.youtube.com/watch?v=pHbqEFdM4hw

https://www.youtube.com/watch?v=pHbqEFdM4hw


ΜΕΡΟΣ 1:  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Το πρώτο μέρος αυτής της ενότητας εστιάζει στη σημασία της συμπεριφοράς. 

Θα:

• Εξερευνήσετε πώς οι αντιλήψεις επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων

• Κατανοήσετε τη σημασία των στάσεων

• Μάθετε πώς να ξεπεράσετε και να διαχειριστείτε τον φόβο

• Προσδιορίσετε πώς η προσωπικότητα επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον



ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η συμπεριφορά των ανθρώπων βασίζεται στην αντίληψή τους για την πραγματικότητα και 
όχι στην πραγματικότητα καθεαυτή! 

Η αντίληψη είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα άτομα οργανώνουν και ερμηνεύουν τις 
εντυπώσεις τους για να δίνουν νόημα στο περιβάλλον τους. 

Οι ΣΤΑΣΕΙΣ είναι βαθύτερες αντιλήψεις. «Νομίζω» (αντίληψη) «Ξέρω» (στάση)

Η κατανόηση των αντιλήψεων είναι μια σημαντική δεξιότητα διοίκησης. Μπορείτε να 
μαντέψετε τις αντιλήψεις των ανθρώπων σε διάφορα θέματα; Πρόκειται για στάσεις ή 
μπορούν να αλλάξουν;



ΣΤΑΣΕΙΣ

...... είναι δηλώσεις ή κρίσεις σχετικές με αντικείμενα, ανθρώπους ή γεγονότα. Είναι 

συλλογές συναισθημάτων και πεποιθήσεων για τη συμπεριφορά μας

Οι κατασκευαστές ομάδων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις στάσεις, διότι:

Οι στάσεις προβλέπουν την ατομική και την ομαδική συμπεριφορά 



ΣΤΑΣΕΙΣ

• Δίνουν προειδοποιήσεις για πιθανά ατομικά και ομαδικά προβλήματα  

• Επηρεάζουν τη συμπεριφορά της ομάδας. 

• Προωθούν το αίσθημα δέσμευσης και ικανοποίησης των ατόμων και 

των μελών της ομάδας.

Έτσι, είναι σημαντικό να υπάρχει μια θετική ψυχική στάση εντός 
των ομάδων.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ;;;



ΣΤΑΣΕΙΣ...



... είναι η διαφορά ανάμεσα στο να απολαμβάνεις αυτό 
που κάνεις ή απλά να το ανέχεσαι.  

ΘΕΤΙΚΗ

• Προθυμία αλλαγής ιδεών και 
συμπεριφοράς

• Μπορεί να δεχθεί την άποψη ενός 
άλλου ατόμου

• Σπάνια εκφράζει παράπονα

• Αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν 
λάθη

• Σπάνια επικρίνει τους άλλους 

• Συμπεριφέρεται στους άλλους με 
διακριτικότητα

• Κοιτάζει τους άλλους στα μάτια όταν 
μιλά

• Σέβεται τις απόψεις των άλλων 

• Δεν προβάλλει ποτέ δικαιολογίες

• Έχει πολλά ενδιαφέροντα

• Χαμογελάει αβίαστα

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

• Δεν είναι πρόθυμος να αλλάξει 

• Δεν μπορεί να δεχθεί την άποψη 
ενός άλλου ατόμου

• Κατηγορεί τους άλλους για δικά 
του λάθη

• Είναι πολύ επικριτικός προς τους 
άλλους

• Σκέφτεται μόνο τον εαυτό του

• Δεν βλέπει τους άλλους στα μάτια

• Επιβάλλει τις απόψεις του στους 
άλλους

• Προβάλλει συχνά δικαιολογίες

• Έχει λιγοστά ενδιαφέροντα

• Σπάνια χαμογελάει



ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Τα συναισθήματα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την 

ατομική και την ομαδική συμπεριφορά 

• π.χ. Οι κατασκευαστές ομάδων δεν μπορούν να μη λάβουν υπόψη ότι, 

όταν ένα μέλος της ομάδας νιώθει λύπη ή θυμό, αυτό επηρεάζει τη 

λήψη αποφάσεων και την αποδοτικότητα της ομάδας.



Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ)

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του 
ατόμου να:

• Έχει επίγνωση του εαυτού του και των άλλων

• Αναγνωρίζει τα συναισθήματά του όταν τα βιώνει

• Αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων

• Διαχειρίζεται συναισθηματικές νύξεις και πληροφορίες



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ EQ



Χρησιμεύουν τα συναισθήματα στη λήψη 
αποφάσεων;

ΑΙΣΘΗΜΑ 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σκέψη



Πρώτα κατηγορούμε τους ανθρώπους και όχι την 
κατάσταση 

ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟΥ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

• Ενισχύστε κάθε μέλος της ομάδας 

• Αναλύστε και αξιολογήστε πληροφορίες 

• Ενημερωθείτε για τις προκαταλήψεις

• Ενισχύστε τη δημιουργικότητα

• Αναπτύξτε εναλλακτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε 
κατάσταση 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Οι κατασκευαστές ομάδων πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσωπικότητα επηρεάζει 
την ατομική και ομαδική αποδοτικότητα.

Εκτίμηση προσωπικότητας

• Είναι σημαντική για την επιλογή των μελών της ομάδας

• Πιο κοινή μέθοδος: έρευνες αυτοαναφοράς

Πρότυπα προσωπικότητας 

• Δείκτες προσωπικότητας ΜΒΤΙ (Επισκεφθείτε προαιρετικά το 
https://www.16personalities.com/)

• Μοντέλο των 5 διαστάσεων της προσωπικότητας (Big Five) 



ΜΕΡΟΣ 2: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ

Εξασφάλιση κορυφαίας απόδοσης και αντιμετώπιση των προκλήσεων

ΣΚΟΠΟΙ

• Από το «εγώ» στο «εμείς»

• Φάσεις στη δημιουργία μιας ομάδας

• Ομάδες ύψιστης απόδοσης

• Ιδανικοί ρόλοι και προκλήσεις



ΠΡΩΤΟΝ, ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

• Όλοι έχουμε αλλάξει.... Δεν μας αρέσει η διαχείριση εντολών και 
ελέγχου

• Αυτο- ……………. Σήμερα εξαρτάστε από τους εαυτούς σας.

• Οι άνθρωποι προτιμούν τα εθελοντικά καθήκοντα/ρόλους. Επιτρέψτε 
τους να είναι εθελοντές!

• Το κάνω για εμένα (πάνω απ' όλα). Μην ξεχνάτε να εστιάζετε στις 
ανάγκες του κάθε ατόμου.



ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, ΜΟΝΟ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΣΑΣ 
ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Οι καυτές ομάδες (Hot Groups) του Leavitt

▪ Αφοσιωμένα, ενεργά μέλη

▪ Όλοι έχουν επιτυχίες (δηλ. αυτοπεποίθηση)

▪ Θέλουν να ανήκουν σε αυτή την ομάδα

▪ Μιλούν ανοιχτά 

▪ Γελούν

▪ Δεν θέλουν απόλυτους κανόνες

▪ Αυτονομία

▪ Δημιουργικότητα

▪ Επιδιώκουν την αλήθεια



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

• ΠΟΙΟΣ ΗΜΟΥΝ;

• ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

• ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ;

• ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΑΝ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ/ΣΤΟ 
ΑΤΟΜΟ.

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ



ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

• ΓΕΝΕΣΗ

• ΘΥΕΛΛΑ

• ΚΑΝΟΝΑΣ

• ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ



• Είμαστε κοινωνικά όντα

• Οι καλές ομάδες είναι πιο επιτυχημένες από τα άτομα

• Οι ομάδες ενισχύουν τη συμμετοχικότητα 

• Αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των 

κινήτρων

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ;



ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

https://www.entrepreneur.com/article/238883


• Σύνδεσμος

• Δημιουργικός

• Εφαρμοστής

• Αξιολογητής

• Εκτελεστής

• Συντηρητής

• Οργανωτής και ελεγκτής

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 



ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: 
ΡΟΛΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ... (BELBIN)

εται

• Ηγέτης (ακούει, είναι δυναμικός, δεν επικεντρώνεται στην προσωπική δόξα)

• Διαμορφωτής (βοηθά την ομάδα να αναπτύξει τον χαρακτήρα της, την κρατά συγκεντρωμένη)

• Καινοτόμος (δημιουργικές, «έξυπνες», «μεγάλες ιδέες»)

• Αξιολογητής (Πρόοδος; Προβλήματα;)

• Συντονιστής (δικτυωμένος, ξέρει πώς να εξασφαλίζει πόρους)

• Εργάτης (του αρέσουν η σταθερότητα, η δομή, οι διαδικασίες)

• Ομαδικός παίχτης (ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα) 

• Ολοκληρωτής (φροντίζει να ολοκληρωθεί η εργασία)



8 ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΗΓΕΤΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(ZWILLING MARTIN)

• Ειδικοί του τομέα

• Ανερχόμενα αστέρια

• Παραπονιάρηδες

• Οδοστρωτήρες

• Χασομέρηδες

• Διεφθαρμένοι

• Παράταιροι

• Τεμπέληδες

http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2015/07/21/8-team-member-types-challenge-every-startup-leader/


• Παντογνώστης         

• Ειδικός             

• Μαχητής

• Ψυχαγωγός

ΑΛΛΟΙ ΡΟΛΟΙ



• Μη συμμετέχων           

• Συνήγορος του διαβόλου 

• Απορρίπτων 

• Επαναστατικός       

• Πολιτικός

ΑΛΛΟΙ ΡΟΛΟΙ



• Είναι εθελοντικοί

• Είναι αρεστοί

• Προκαλούν το αίσθημα του ανήκειν

• Μας ταιριάζουν

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ... Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ.

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ



• Προηγούμενη εμπειρία (αρνητική = προς αποφυγή, θετική = προς 
επιδίωξη)

• Καταλληλότητα 

• Προτιμήσεις. Εάν δεν ισχύει η πρώτη περίπτωση, τότε προχωράμε 
στη δεύτερη, κ.ο.κ. Εάν δεν υπάρχει καμία προτίμηση, τότε 
απέχουμε.

• Αναμενόμενη απόδοση π.χ. ευχαρίστηση

ΕΤΣΙ... ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΡΟΛΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ...



• Η αυτοσυντήρηση πρέπει να συνδέεται με την ομάδα (π.χ. σκεφτείτε μία 

αγέλη λύκων)

• Αντιμετωπίστε τον αυξανόμενο ατομικισμό, προάγοντας την κοινή χρήση, 

τις κοινωνικές παροχές

• Ανταμείψτε την ομάδα, καθώς και τα άτομα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΤΩΝ:



• Επιλέξτε ομαδικούς παίχτες

• Εκπαιδεύστε την ομάδα ως ομάδα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΤΩΝ:



– Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας, είναι περίπλοκος και απαιτεί 

διάφορα επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης;

– Μπορείτε να επιτύχετε περισσότερα σε επίπεδο ομάδας;

– Υπάρχει αλληλεξάρτηση;

Η ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ



• Λάθος επιλογές ρόλων ή λανθασμένη διανομή ρόλων που δεν 

επιτρέπει την κάλυψη απαραίτητων ρόλων

• Δεν υπάρχουν σαφείς στόχοι

• Η ομάδα δενείναι αρκετά ώριμη

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ



• Συναίνεση ομάδας

• Ανεπαρκής πληροφόρηση και εξουσιοδότηση

• Πολιτική ομάδα

• Ομάδα επιβίωσης

• Ομαδικός τρόπος σκέψης 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ



• Δεν μπορείτε να παραβλέψετε τους κανόνες

• Μόνο εμείς έχουμε δίκαιο. Καθετί διαφορετικό είναι λάθος, 

παράνομο, ανήθικο

• Δεν υπάρχει προσωπική και ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων

ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 



• Έλλειψη καλών ηγετών και ακόλουθων

• Λίγοι νικητές

• Κανένας κοινός εχθρός

• Καμία εμπιστοσύνη

• Καταπίεση, φόβος

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ



1. Βρείτε η δημιουργήστε τον ηγέτη της ομάδας

2. Αναπτύξτε καλή επικοινωνία

3. Μάθετε τι χρειάζεται η ομάδα για να πετύχει

4. Αξιολογήστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

5. Καταλήξτε σε συμφωνία σχετικά με τους κανόνες της ομάδας (προωθήστε τους χωρίς πολλές συζητήσεις)

6. Υποστηρίξτε την ομάδα, ιδίως σε περίπτωση αποτυχίας

7. Ενθαρρύνετε την ανάληψη ρίσκου και τη δημιουργικότητα

8. Δώστε θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση σε όλους

9. Δώστε κίνητρα στην ομάδα επιβραβεύοντας και αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά όλων των μελών της

10. Μην εκθέτετε κανέναν

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



1. Προσδιορίστε τα βασικά μέλη, τις βασικές απαιτήσεις πόρων, 

τις βασικές δεξιότητες. Συνδυάστε ένα παζλ

2. Εκπαιδεύστε την ομάδα: Οι διαδικασίες, τα καθήκοντα, τα 

οφέλη θέτουν κοινούς στόχους

3. Διατυπώστε από κοινού μια δήλωση αποστολής

4. Προγραμματισμός, κατανομή εργασιών

5. Ορόσημα και τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ



Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης είναι για 

τους μηχανικούς. Βεβαιωθείτε ότι χτίζετε πράγματα έξω 

από την τάξη... ότι έχετε αποδείξεις για παράπλευρα 

έργα... δημιουργικά με φυσικότητα. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ; 
A FOUNDER’S GUIDE TO START-UP ROLES (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 
ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ)

JONATHAN (2015) GREECHAN ΣΤΙΣ 2015-02-18

https://fi.co/insight/where-do-you-fit-in-a-founder-s-guide-to-startup-roles


• Ανάπτυξη προϊόντος 

• Πωλήσεις

• Τα άτομα αυτά λατρεύουν να δουλεύουν σκληρά και να βλέπουν 
αποτελέσματα.

• Επιχειρηματική Ανάπτυξη

• Μάρκετινγκ

• Οι νεοφυείς επιχειρήσεις εφαρμόζουν ακόμα σε πολύ μικρό βαθμό 
παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ. 

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΘΈΣΗ ΣΑΣ; A FOUNDER’S GUIDE TO 
START-UP ROLES (Ο ΟΔΗΓΌΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΉ ΜΙΑΣ 

ΝΕΟΦΥΟΎΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΌΛΟΥΣ 
ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΤΟΥ)

JONATHAN GREECHAN ΣΤΙΣ 2015-02-18

https://fi.co/?blog=Jonathan__Greechan


• Διαχείριση Λογαριασμών / Εξυπηρέτηση Πελατών

• Διευθυντές Γραφείου

• Συνεχής αλλαγή

• Δεν μπορείτε να φτάσετε στον αρχικό σας στόχο

• Αποφάσεις συνεργασίας

• Προσλήψεις

• Κίνδυνοι στο διαδίκτυο

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ; 
A FOUNDER’S GUIDE TO START-UP ROLES (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 
ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ)

JONATHAN (2015) GREECHAN ΣΤΙΣ 2015-02-18

https://fi.co/insight/where-do-you-fit-in-a-founder-s-guide-to-startup-roles


• Οραματιστής / Αρχιτέκτονας.

• Επικεφαλής προγραμματιστής

• Διαχειριστής συστήματος

• Κατασκευαστής εργαλείων

• Υπεύθυνος Ιστού

• Διαχειριστής βάσης δεδομένων

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ; 
A FOUNDER’S GUIDE TO START-UP ROLES (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 
ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ)

JONATHAN (2015) GREECHAN ΣΤΙΣ 2015-02-18

https://fi.co/insight/where-do-you-fit-in-a-founder-s-guide-to-startup-roles


• Γραφίστας. Συντονισμός χρωμάτων, λογοτύπων, κ.λπ.

• Σχεδιαστής CSS. 

• Δημιουργός περιεχομένου. Μελέτες χρήσης κ.λπ.

• Εξυπηρέτηση Πελατών Απαντήσεις σε τηλέφωνα, συχνές ερωτήσεις, βάση γνώσεων, 
καταχωρήσεις βοήθειας, επίλυση προβλημάτων.

• Ελεγκτής. Δοκιμάζει επικίνδυνα πράγματα, αυτοματοποιεί το άγχος.

• Υπεύθυνος προώθησης προϊόντων. Δημιουργία ιστολογίων, διαφήμιση.

• Διευθυντής Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες των μελών της ομάδας.

• Δικηγόρος. Επιχειρηματική οργάνωση, καθοδήγηση, νομολογιακή ερμηνεία.

• Προϊστάμενος. Διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τη διατήρηση της 
λειτουργίας της ομάδας.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΑΣ; 
A FOUNDER’S GUIDE TO START-UP ROLES (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 
ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ)

JONATHAN (2015) GREECHAN ΣΤΙΣ 2015-02-18

https://fi.co/insight/where-do-you-fit-in-a-founder-s-guide-to-startup-roles


• Διαφοροποιήστε τις δεξιότητές σας. Να είστε σε θέση να αναλάβετε 

οποιονδήποτε αναπτυξιακό ρόλο.

• Μάθετε για τη διαχείριση συστημάτων.

• Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες υποδομής.

• Φροντίστε να απαλλαγείτε νωρίς από το διοικητικό φόρτο εργασίας.

• Αναθέστε σε εξωτερικούς συνεργάτες ορισμένες αισθητικές παρεμβάσεις.

• Μάθετε κάτι για το χρώμα.

• Δημιουργήστε ένα ιστολόγιο.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΡΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ



Δείτε τα σχετικά αρχεία 

team skills self assessment.pdf

Αυτά τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ατομικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας μίας ώρας του μαθήματος. 

Οι φοιτητές μπορούν τότε να συζητήσουν ανοιχτά τα ευρήματα και τα 

συμπεράσματά τους με βάση τα αποτελέσματα. 

Από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

team skills self assessment.pdf


ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

HTTPS://HBR.ORG/2017/03/THE-NEW-SCIENCE-OF-TEAM-CHEMISTRY

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry


ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (HBR, ΜΑΙΟΣ 2017)

• Η Deloitte δημιούργησε ένα σύστημα που ονομάζεται Business Chemistry, το οποίο προσδιορίζει τέσσερις 
κύριους τρόπους εργασίας και συναφείς στρατηγικές για την επίτευξη κοινών στόχων. 

• Οι τέσσερις τρόποι δίνουν στις ομάδες μια κοινή γλώσσα για να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται 
οι άνθρωποι.

• Τα υπάρχοντα τεστ προσωπικότητας δεν βοήθησαν—δεν ήταν προσαρμοσμένα στον εργασιακό χώρο και 
βασίζονταν υπερβολικά στην προσωπική ενδοσκόπηση.

• Η Deloitte συμβουλεύτηκε τη βιολογική ανθρωπολόγο Helen Fisher του Πανεπιστημίου Rutgers και ανέπτυξε μαζί 
της τους εν λόγω τέσσερεις τρόπους εργασίας.

• Επίσης, η Deloitte συνεργάστηκε με τον μοριακό βιολόγο Lee Silver του Πανεπιστημίου Princeton για να 
προσαρμόσει τα στατιστικά μοντέλα που χρησιμοποιεί για τη γενετική ανάλυση του πληθυσμού και να αναζητήσει 
μοτίβα στα δεδομένα του επιχειρηματικού πληθυσμού, ώστε να καταλήξει μαθηματικά σε τέσσερεις τρόπους 
εργασίας.

• Έκτοτε, περισσότεροι από 190.000 άνθρωποι ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση αυτή.

• Η Deloitte διενήργησε μελέτες παρακολούθησης για να καθορίσει πώς οι τρόποι εργασίας ανταποκρίνονται στο 
άγχος, στις συνθήκες υπό τις οποίες ευδοκιμους και σε άλλους παράγοντες, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για 
την αποτελεσματική τους διαχείριση. 

• Για τον σκοπό αυτό, η Deloitte εξασφάλισε τη συμμετοχή αρχηγών και ομάδων σε περισσότερα από 3.000 
«εργαστήρια»—διαδραστικές συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών έως και τριών ημερών—κατά τα οποία 
συγκέντρωσε περισσότερα δεδομένα και διερεύνησε στρατηγικές και τεχνικές για να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 
διαφορετικά στυλ εργασίας.

https://hbr.org/2017/03/the-new-science-of-team-chemistry


ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

• Η μεγαλύτερη δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών 

χαρακτήρων. 

• Οι φύλακες είναι γενικά πιο επιφυλακτικοί από τους οδηγούς—αλλά και οι δύο είναι πολύ 

συγκεντρωμένοι, γεγονός που μπορεί να τους βοηθήσει να βρουν κοινό έδαφος. 

• Οι φύλακες και οι πρωτοπόροι, ωστόσο, είναι πραγματικά αντίθετοι, όπως και οι ολοκληρωτές 

και οι οδηγοί.

• Τα διαπροσωπικά προβλήματα που συνήθως προκύπτουν όταν συναντώνται αντίθετα στυλ 

εργασίας, μπορεί να θέσουν εμπόδια στη συνεργασία. 

• Το 40% των ατόμων που ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό δήλωσαν ότι η συνεργασία με 

αντίθετους χαρακτήρες ήταν η δυσκολότερη και το 50% ότι δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. 



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Ένας φύλακας μας είπε:

«Πάντα σκέφτομαι με πιο τρόπο μπορώ να υλοποιήσω κάτι... και ενώ οι πρωτοπόροι έχουν 

εξαιρετικές ιδέες, συνήθως δεν μπορούν να ασχοληθούν με την υλοποίησή τους. Σε 

περίπτωση, ωστόσο, που το αποτέλεσμα δεν ταιριάζει με το όραμά τους, απογοητεύονται! 

"

Και ένας πρωτοπόρος παραδέχθηκε:

«Μού είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ στον τρόπο που εργάζεται ένας φρουρός». Είμαι 

αποφασιστικός και μου αρέσει να παράγω ιδέες χωρίς να υπάρχει κριτική. Οι φύλακες 

μπορεί ενίοτε να ασκούν κριτική και να εμποδίζουν τη ροή της δημιουργικότητας.»



ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Για παράδειγμα, ένας οδηγός εξήγησε γιατί δεν του αρέσει να εργάζεται με τους 
ολοκληρωτές:

«Βρίσκω ότι είναι εξαντλητικό να συζητάμε εκτενώς για να τους κάνουμε όλους να νιώθουν καλά που 

συνεργάζονται. Απλώς θέλω να ολοκληρώνων πράγματα, να δίνω ειλικρινή και άμεση 

ανατροφοδότηση και να προχωρώ. Το να ανησυχώ για τις ευαισθησίες των άλλων με 

επιβραδύνει.»

Ένας ολοκληρωτής που θεώρησε δύσκολη τη συνεργασία με τους οδηγούς είπε:

«Πρέπει να επεξεργαστώ τα πράγματα για να καταλάβω τις συνθήκες που πλαισιώνουν τη μεγάλη 

εικόνα. Οι οδηγοί συχνά μιλούν με κώδικα ή ψήγματα σκέψης που πρέπει να ερμηνεύουμε.»



• ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

• ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΣ

• ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

• ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

• Ενδιαφέρεται μόνο για τα αποτελέσματα

• Δεν ζητά τη γνώμη των άλλων

• Είναι ειρωνικός 

• Νιώθει ότι είναι ανώτερος των άλλων

• Χρησιμοποιεί απειλές

• Κατηγορεί τους άλλους

• Αγνοεί τα συναισθήματα των άλλων

• Δίνει εντολές, δεν ζητά

• Προσποιείται ότι ακούει

• Στόχος του είναι η νίκη



ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

• Απολογείται συχνά και διαφωνεί σπάνια

• Είναι αναποφάσιστος 

• Αποφεύγει την επαφή με τα μάτια

• Θέλει να ευχαριστεί τους άλλους

• Μιλά ήσυχα, με απαλή φωνή

• Δεν αντιλαμβάνεται/αγνοεί τα δικαιώματα, τις ανάγκες, τα συναισθήματά του

• Δεν μπορεί να εκφράσει ευθέως αυτό που νιώθει

• Επιτρέπει στους άλλους να μην τον σέβονται

• Στόχος του είναι η αποφυγή συγκρούσεων πάση θυσία

• Ακούνε τους άλλους, αλλά δεν αντιδρούν. 



ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΣ/ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΗΣ

• Αποφεύγει επικίνδυνες περιστάσεις/περιπτώσεις

• Χειρίζεται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων

• Χρησιμοποιεί τον θυμό, την ενοχή και τη σκληρότηταγια να 

προσεγγίζει τους άλλους

• Δίνει ασαφείς απαντήσεις



ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

• Αγωνίζεται για τα δικαιώματά του, εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις 

και τις ανάγκες του με τρόπο άμεσο και ειλικρινή

• Οι ενέργειές του ανταποκρίνονται στα λόγια του

• Σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους

• Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη επικοινωνία και η επίλυση 

προβλημάτων προς αμοιβαfor mutual benefitίο όφελος



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

• Παρουσιάζει τον εαυτό του ως ήρεμο, συγκρατημένο, χαλαρό

• Δεν αφήνει τα συναισθήματά του να αποκαλυφθούν

• Δίνει έμφαση στη λογική και στο ρεαλισμό



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

• Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και με τους 
άλλους

• Να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τις πράξεις σου

• Να συμπεριφέρεσαι ώριμα και λογικά 

• Να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου

• Να αναγνωρίζεις τα δικαιώματα των άλλων



Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΕ ΒΟΗΘΑ 

• Να υπερασπίζεις τον εαυτό σου έναντι άδικων κρίσεων 

• Να λες «όχι» όταν το θέλεις

• Να αντιμετωπίζεις την κριτική που δέχεσαι

• Να παρέχεις ανατροφοδότηση σε άλλους 

• Να διαχειρίζεται τον θυμό και την επιθετικότητά σου



ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30’)

• Κρυφή ατζέντα (Μη δείξετε στους φοιτητές αυτή τη διαφάνεια): Οι φοιτητές
τοποθετούνται σε ομάδες 4-6 ατόμων και τους ζητείται να κατατάξουν ορισμένους
παράγοντες, π.χ. πόσο σημαντική είναι η καθεμιά από τις 12 ενότητες του εκπαιδευτικού
αυτού πακέτου. Οι ομάδες έχουν 15’ στη διάθεσή τους. Μόλις ο διαθέσιμος χρόνος
τελειώσει, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τη συμφωνημένη κατάταξη.

• Η Κρυφή Ατζέντα είναι στην πραγματικότητα πιο σημαντική από την άσκηση κατάταξης.
Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν ενστικτωδώς ρόλους όταν μπαίνουν σε ομάδες. π.χ.
κάποιος γίνεται εκπρόσωπος, άλλος βρίσκει ιδέες, άλλος ίσως παραμένει παθητικός και
ήσυχος, άλλος παίρνει ηγετικό ρόλο, άλλος γίνεται ο συνήγορος του διαβόλου, κ.λπ.

• Αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση, επειδή οι ρόλοι δεν επιβάλλονται. Επίσης, δίνεται
στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να προβληματιστούν σε σχέση με τους ρόλους που
έλαβαν αυτόματα και να αντιληφθούν γιατί έλαβαν τους συγκεκριμένους ρόλους και
κατά πόσο μπορούν να αναλάβουν άλλους.



ΜΕΡΟΣ 3: 
1. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες κινητοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

• Θεωρίες κινητοποίησης

• Βίντεο και ασκήσεις κινητοποίησης

Βίντεο 3,36 λεπτών:  https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

• Ένταση: πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιος

• Κατεύθυνση: προς επωφελή στόχο

• Ανθεκτικότητα: πόσο καιρό προσπαθεί ένα άτομο

https://www.youtube.com/watch?v=8NxDO6fA5rU


2. ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η υπόθεση είναι ότι η συμπεριφορά αποτελεί συνάρτηση των 

συνεπειών της.
Βασικές έννοιες:

• Η συμπεριφορά προκαλείται από το περιβάλλον.

• Η συμπεριφορά μπορεί να τροποποιηθεί 
(ενισχυμένη) παρέχοντας (ελεγχόμενες) 
συνέπειες.

• Η ενισχυμένη συμπεριφορά τείνει να 
επαναλαμβάνεται.



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας

Προσδιορίζει πέντε χαρακτηριστικά θέσεων εργασίας και τη σχέση 

τους με τα προσωπικά και εργασιακά αποτελέσματα και κίνητρα

Χαρακτηριστικά:

1. Ποικιλία 
δεξιοτήτων

2. Ταυτότητα 
εργασίας

3. Σημασία εργασίας

4. Αυτονομία

5. Ανατροφοδότηση



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας

Εργασίες με ποικιλία δεξιοτήτων, ταυτότητα εργασίας, σημασία εργασίας, 
αυτονομία, και για τις οποίες παρέχεται ανατροφοδότηση, επηρεάζουν 

άμεσα τρεις ψυχολογικές καταστάσεις των εργαζομένων:

• Γνώση των αποτελεσμάτων

• Σημασία της εργασίας

• Προσωπικά αισθήματα ευθύνης για τα αποτελέσματα



3. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Ενίσχυση των ψυχολογικών αυτών καταστάσεων έχει ως αποτέλεσμα αυξημένα 
κίνητρα, επιδόσεις και ικανοποίηση από την εργασία.

Ποικιλία δεξιοτήτων

• Ο βαθμός στον οποίο μια εργασία απαιτεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 
δεξιοτήτων.

Ταυτότητα εργασίας

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία απαιτεί την ολοκλήρωση μιας ολόκληρης και 
αναγνωρίσιμης δρατηριότητας.

Σημασία εργασίας

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή ή την 
εργασία άλλων ανθρώπων.



3.  ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)Αυτονομία

• Ο βαθμός στον οποίο η εργασία παρέχει ουσιαστική ελευθερία και

διακριτικότητα στο άτομο κατά τον σχεδιασμό του έργου και τον

καθορισμό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη

διεξαγωγή του.

Ανατροφοδότηση

• Ο βαθμός στον οποίο η εκτέλεση των εργασιακών δραστηριοτήτων

που απαιτούνται από μια θέση εργασίας οδηγεί το άτομο να αποκτήσει

άμεσες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα

της απόδοσής του.



4. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Τα άτομα συγκρίνουν την προσωπική συνεισφορά και τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους με εκείνα των άλλων και στη συνέχεια προχωρούν στην 

εξάλειψη οποιωνδήποτε ανισοτήτων.

Συγκρίσεις αναφοράς:

Προσωπική συμπεριφορά 
(Self-inside)

Προσωπική εικόνα (Self-
outside)

Συμπεριφορά του άλλου 
(Other-inside)

Εικόνα του άλλου (Other-
outside)

Επιλογές αντιμετώπισης της ανισότητας:

1. Αλλαγή του βαθμού συνεισφοράς 
(χαλάρωση)

2. Αλλαγή αποτελεσμάτων (αύξηση της 
παραγωγής)

3. Μετατροπή/αλλαγή ίδιων αντιλήψεων

4. Μετατροπή/αλλαγή άλλων αντιλήψεων

5. Επιλέξτε διαφορετικό άτομο αναφοράς

6. Εγκαταλείψτε το αντικείμενο 
(υποβάλετε παραίτηση)



4. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Εισηγήσεις σχετικά με την άνιση αμοιβή:

1. Οι υπεραμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
εργαζόμενοι παράγουν περισσότερο 
από τους μισθωτούς που αμείβονται 
δίκαια.

2. Οι υπεραμειβόμενοι εργαζόμενοι που 
χρεώνουν με το κομμάτι παράγουν 
λιγότερο, αλλά η ποιότητα της 
εργασίας τους είναι υψηλότερη.

3. Οι υποαμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
υπάλληλοι παράγουν εργασία 
χαμηλότερης ποιότητας.

4. Οι υποαμειβόμενοι ωρομίσθιοι 
υπάλληλοι παράγουν μεγαλύτερες 
ποσότητες κομματιών χαμηλότερης 
ποιότητας σε σχέση με τους 
υπαλλήλους που αμείβονται δίκαια

Διανεμητική δικαιοσύνη: 

Η αντιληπτή δικαιοσύνη του ποσού 

και της κατανομής των ανταμοιβών 

μεταξύ των ατόμων.

Διαδικαστική δικαιοσύνη

Η αντιληπτή δικαιοσύνη της 

διαδικασίας για τον καθορισμό 

της κατανομής των 

ανταμοιβών.



5. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

• Θεωρία Των Προσδοκιών (Victor Vroom)

Η δύναμη της τάσης να ενεργεί κανείς με ορισμένο τρόπο εξαρτάται από τη δύναμη 
της προσδοκίας ότι η πράξη θα ακολουθηθεί από ένα δεδομένο αποτέλεσμα και από 
την ελκυστικότητα αυτού του αποτελέσματος για το άτομο.

Σχέση προσπάθειας-απόδοσης

▪ Η πιθανότητα ότι η άσκηση μιας συγκεκριμένης προσπάθειας θα οδηγήσει σε απόδοση.

Σχέση απόδοσης-ανταμοιβής

▪ Η πεποίθηση ότι η απόδοση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο θα οδηγήσει στην επίτευξη 
ενός επιθυμητού αποτελέσματος.

Σχέση ανταμοιβών–προσωπικών στόχων

▪ Ο βαθμός στον οποίο οι οργανωτικές ανταμοιβές ικανοποιούν τους στόχους ή τις 
ανάγκες ενός ατόμου και την ελκυστικότητα των πιθανών ανταμοιβών για το άτομο.



6. ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εξετάστε αυτές τις στρατηγικές για να εκτοξευθούν οι πωλήσεις σας στα ύψη:

• ⇒ Κάντε την προμήθεια κινητήρια δύναμη. 

• ⇒ Δημιουργήστε νικήτριες ομάδες.

• ⇒ Δημιουργήστε πίεση από ομοτίμους.

• ⇒ Θέστε ολόκληρη την εταιρεία πίσω από την πώληση

• ⇒ Ανακαλύψτε όλα όσα αποτελούν κίνητρα.

• ⇒ Φροντίστε τα κίνητρα να είναι συχνά.

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-staff


7. ΠΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ;

⇒ Δημιουργήστε νικήτριες ομάδες.

⇒ Δημιουργήστε πίεση από ομοτίμους.

⇒ Θέστε ολόκληρη την εταιρεία πίσω από την πώληση

⇒ Ανακαλύψτε όλα όσα αποτελούν κίνητρα

⇒ Φροντίστε τα κίνητρα να είναι συχνά.

Διαβάστε περισσότερα στο: 

http://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-
staff#sthash.dphCaHzW.dpuf

https://www.success.com/article/how-to-motivate-your-sales-staff#sthash.dphCaHzW.dpuf


7. ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παιχνίδι υπόδυσης ρόλων:

(μέσος χρόνος: έως 25’)

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm

http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-

employees-work/

http://www.businessballs.com/roleplayinggames.htm
http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/


ΚΙΝΗΤΡΑ
Προτεινόμενο βίντεο για τη δημιουργία ομάδων:

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Ιδέες για ασκήσεις δημιουργίας ομάδων:

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/activity/being-there//

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M
http://www.refreshleadership.com/index.php/2012/08/quick-games-engage-employees-work/


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

What Motivates an Entrepreneur? (Τι ενθαρρύνει έναν επιχειρηματία;) 

• https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-
not-money/

• http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html

• http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-
entrepreneurship/entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-
factors/40682/

• http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-
stay-motivated-every-day/#10c46c1c292

Τρόποι εργασίας και επιχειρηματική χημεία της Deloitte

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html

https://www.marsdd.com/news-and-insights/what-motivates-an-entrepreneur-hint-its-not-money/
http://www.inc.com/adam-fridman/7-ways-entrepreneurs-stay-motivated.html
http://www.yourarticlelibrary.com/entrepreneurship/motivation-entrepreneurship/entrepreneurial-motivating-factors-internal-and-external-factors/40682/
http://www.forbes.com/sites/drewhendricks/2015/01/02/5-ways-entrepreneurs-can-stay-motivated-every-day/#10c46c1c292
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/solutions/business-chemistry.html


Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο που έχει αναπτυχθεί από ένα μέλος της ομάδας του 
έργου SCIENT, τον Δρα Έλμο Κονή του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου Κύπρου

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

https://www.youtube.com/watch?v=vmIofls8q2w


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατανοώντας πώς μια ιδέα μετατρέπεται σε επιχείρηση.

Κατανοώντας πώς μια ιδέα εμπορευματοποιείται σε προϊόν/υπηρεσία. 
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Αξιολόγηση  

Είναι μια ομάδα έτοιμη για ομαδική εργασία; 

 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μας παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να 
προσδιορίσουμε την καταλληλότητα μιας παρέμβασης για την ομαδική εργασία. Συνήθως, αυτές οι 
ερωτήσεις παρουσιάζονται σε βασικά μέλη του συστήματος δυνητικών πελατών για να καταλήξουν σε μια 
απόφαση συναίνεσης για τις αναπτυξιακές διαδικασίες. 

 
1. Είναι η ομάδα έτοιμη να αφιερώσει χρόνο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και σχέσεων; 

2. Διαθέτει η ομάδα προϋπολογισμό για την καλλιέργεια ομαδικότητας; 

3. Πόσο θέλει ο επικεφαλής της ομάδας να αναπτύξει την ομάδα του/της; 

4. Πόσο θέλουν τα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν την ομάδα τους;  

5. Έχουν τα μέλη της ομάδας βασική κατάρτιση στις διαπροσωπικές δεξιότητες; 

6. Μήπως τα καθήκοντα της ομάδας απαιτούν στενή συνεργασία; 

7. Μήπως ο επικεφαλής της ομάδας χαίρει γενικότερης εκτίμησης από τα μέλη της ομάδας; 

8. Μήπως κάποιο μέλος της ομάδας έχει προηγούμενη εμπειρία από δραστηριότητες ενίσχυσης της ομαδικότητας; 

9. Μήπως ο οργανισμός διαθέτει μέλος με πείρα στην ομαδική εργασία; 

10. Μήπως η ομάδα έχει πρόσβαση σε ικανό, ειδικό εξωτερικό συνεργάτη; 

11. Μήπως η ομάδα έχει την ευκαιρία να συναντάται και να επιλύει εκκρεμούντα ζητήματα; 

12. Παρέχεται στήριξη σε απόψεις της ομάδας από τη Διεύθυνση; 

13. Έχετε διασαφηνίσει ποια είναι τα όρια λήψης αποφάσεων για την ομάδα; 

14. Έχετε διευκρινίσει τον σκοπό της ομάδας; 
 

Είναι επιθυμητό να μπορέσετε να απαντήσετε «ναι» σε όλες αυτές  τις ερωτήσεις, αν και στην πράξη, 
συνηθίζεται οι θετικές απαντήσεις να είναι περιορισμένες. 

 

Μια ομάδα για την οποία ισχύουν λίγες από αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι καλά προετοιμασμένη για 
περαιτέρω ενίσχυση της ομαδικότητας και συνεπώς θα χρειαστεί σημαντική βοήθεια και στήριξη. Οι 
εναλλακτικές αναπτυξιακές στρατηγικές μπορεί να είναι πιο κατάλληλες. Η προσωπική ανάπτυξη και 
συμβουλευτική καθοδήγηση του επικεφαλής της ομάδας είναι συχνά αναγκαίες. 

 

Καθώς η ετοιμότητα της ομάδας μεγαλώνει, η ενίσχυση της ομαδικότητας μπορεί να επικεντρωθεί πιο 
άμεσα σε ρόλους, προβλήματα εργασίας και προσωπικές σχέσεις. Μπορεί να χρειαστεί 
προπαρασκευαστική ομαδική κατάρτιση για να αναπτυχθεί μια καλή βάση πριν από τη δημιουργία της 
ομάδας στην πράξη. 



Σελίδα 
2 

l:\oe\supervisory training\2 - core\2.75 list of add and web based resources\core module 13 - team building\team assessment questions.doc 
 

Ερωτηματολόγιο για την αποτελεσματικότητα της ομάδας 

Κυκλώστε σε κάθε ερώτηση τον αριθμό που αντανακλά καλύτερα τη γνώμη σας για το πόσο καλά λειτουργεί η 
ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός 5 θεωρείται ο υψηλότερος και ο αριθμός 1 θεωρείται ο χαμηλότερος. 

Χαμηλό ----------------------------Υψηλό 

1. Η αποστολή της ομάδας είναι σαφής σε όλα τα μέλη. 1 2 3 4 5 

2. Κατανοώ και συμφωνώ με τους στόχους και τους 
σκοπούς μας. 

1 2 3 4 5 

3. Ο καθένας μας είναι σαφής όσον αφορά τους ρόλους 
και τις ευθύνες μας. 

1 2 3 4 5 

4. Υπάρχει υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των 
μελών της ομάδας. Οι συγκρούσεις επιλύονται και 
αντιμετωπίζονται ανοιχτά. 

1 2 3 4 5 

5. Υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες για την 
καθοδήγηση της λειτουργίας της ομάδας. Τα μέλη 
της ομάδας υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες 
που είναι κατά βάση αυτορυθμιζόμενες. 

1 2 3 4 5 

6. Η ομάδα έχει καθιερωμένες και συμφωνημένες 
προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων 
και την επίλυση προβλημάτων. 

1 2 3 4 5 

7. Η ομάδα αξιολογεί περιοδικά τη λειτουργία και 
τις διαδικασίες της. 

1 2 3 4 5 

8. Γνωρίζω πώς μετράται η ατομική και ομαδική 
απόδοση. 

1 2 3 4 5 

9. Γνωρίζω τι να κάνω ή σε ποιον να πάω εάν έχω κάποιο 
πρόβλημα. 

1 2 3 4 5 

10. Οι συναντήσεις της ομάδας μας είναι αποτελεσματικές. 1 2 3 4 5 
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Αυτο-αξιολόγηση των δεξιοτήτων ομάδας 
 

Διαβάστε τις παρακάτω περιγραφές των δεξιοτήτων / ταλέντων της ομάδας και αξιολογήστε την ικανότητά 
σας για την κάθε μία. Σημειώστε «X» για κάθε δήλωση σε καθένα από τα κουτάκια στα δεξιά. 

 

 

Πόσο άνετα νιώθετε με τις δεξιότητας ή τα ταλέντα σας 
στους ακόλουθους τομείς; 

Χρειάζομαι 
σημαντική 
βελτίωση 

Χρειάζομαι 
κάποια 
βελτίωση 

Είμαι απόλυτα 
ικανός 

Συμβολή σε συζητήσεις    

Διαχείριση συζητήσεων    

Αιτιολόγηση απόψεων    

Ζητάτε από άλλους να αιτιολογήσουν 
τις απόψεις τους 

   

Προτείνετε μεθόδους που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει η ομάδα για την επίλυση 
προβλημάτων 

   

Συνοψίζετε ιδέες    

Βρίσκετε σημεία συμφωνίας σε αντικρουόμενες  
απόψεις 

   

Ακούτε ενεργητικά και προσεκτικά    

Ελέγχετε για κατανόηση    

Διασαφηνίζετε πληροφορίες που δεν  
παρουσιάστηκαν με σαφήνεια 

   

Δίνετε χρήσιμη ανατροφοδότηση με σεβασμό    

Είστε ειλικρινής με τα μέλη της ομάδας σας    

Κάνετε εισηγήσεις (δεν δίνετε οδηγίες ή 
διαταγές) με τρόπο μη απειλητικό και με σεβασμό 

   

Παρέχετε θετική ενδυνάμωση στα μέλη της ομάδας    

Αποδέχεστε τη θετική ανατροφοδότηση    

Αποδέχεστε την αρνητική ανατροφοδότηση    

Εντοπίζετε προβλήματα και τα αντιμετωπίζετε    

Διαχειρίζεστε και επιλύετε συγκρούσεις και 
διαφωνίες 

   

Διαχωρίζετε την προσωπική σας θέση από το 
συμφέρον σας σε περίπτωση 
σύγκρουσης 

   

Οργανώνετε και συντονίζετε συναντήσεις    

Καταρτίζετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα    

Κατανοείτε τη λογική ροή μιας συνάντησης    
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Αξιολογείτε τις συναντήσεις    

Χρησιμοποιείτε δεδομένα για να εντοπίσετε 
προβλήματα και να λάβετε αποφάσεις 

   

Λαμβάνετε την πρωτοβουλία να αντιμετωπίσετε 
ένα πρόβλημα 

   

Εφαρμόζεται κάποια μεθοδολογία για την επίλυση 
προβλημάτων 

   

Διερευνάτε εναλλακτικές λύσεις για ένα 
ζήτημα/πρόβλημα 

   

Διακρίνετε κρυμμένα προβλήματα    

Επιλέγετε την κατάλληλη προσέγγιση για τη λήψη 
αποφάσεων (δηλ. συναίνεση έναντι ψήφων 
πλειοψηφίας) 

   

Κατανοείτε τις διαδικασίες που απαιτούνται για να 
διεκπεραιώνονται 
τα πράγματα 

   

Προσδιορίζετε δείκτες ή μετρήσεις για την 
αποτελεσματικότητα 
της ομάδας 

   

Υπολογίζετε τη διάρκεια και τη δυσκολία των 
εργασιών/έργων 

   

Μετράτε την απόδοση έναντι των στόχων    

Τηρείτε αρχείο με δράσεις, αποτελέσματα, ιδέες 
για μελλοντικές εργασίες 

   

Αξιολογείτε την αποδοτικότητα της ομάδας    

Αντιμετωπίζετε τις αλλαγές και τις μεταβάσεις    

Διαχειρίζεστε την αβεβαιότητα    

Κινητοποιείτε και επηρεάζετε τους άλλους    

Αποδέχεστε τη διαφορετικότητα των άλλων    

Προβλέπετε αυτά που θα πουν ή θα κάνουν οι 
άλλοι 
σε διαφορετικές περιστάσεις 

   

Προωθείτε τις καλές εργασιακές σχέσεις    

Αξιοποιείτε πόρους εκτός ομάδας    
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Τα χαρακτηριστικά του McGregor για μια αποτελεσματική ομάδα εργασίας 
 

Κλίμα: 
ΟΧΙ  ΔΓ/ΔΑ  ΝΑΙ 

Η «ατμόσφαιρα» τείνει να είναι άτυπη, άνετη, χαλαρή. 
Δεν υπάρχουν προφανείς εντάσεις. Είναι ένα περιβάλλον 
εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν και 
ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχουν σημάδια πλήξης. 

1 2 3 4 5 

Εστίαση στην αποστολή 
Διεξάγονται πολλές συζητήσεις στις οποίες σχεδόν όλοι  

1 2 3 4 5 

Συμμετέχουν, οι οποίες όμως παραμένουν σχετικές με την αποστολή 
της ομάδας. Εάν η συζήτηση ξεφύγει από το θέμα, κάποιος θα την 
επαναφέρει σύντομα. 

     

Σαφής αποστολή/σκοπός 
Η αποστολή ή ο σκοπός της ομάδας είναι κατανοητά 

1 2 3 4 5 

και αποδεκτά από τα μέλη. Θα υπάρξει μια ελεύθερη συζήτηση για 
την αποστολή κάποια στιγμή, μέχρι να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε τα μέλη της ομάδας να μπορούν να δεσμευτούν σε αυτή. 

     

Έκφραση δημιουργικών ιδεών 
Τα μέλη της ομάδας ακούνε ο ένας τον άλλο! Η συζήτηση δεν 

1 2 3 4 5 

μεταφέρεται από μια ιδέα σε άλλη μη σχετική. Κάθε ιδέα 
παρουσιάζεται. Οι άνθρωποι δεν φοβούνται να φανούν ανόητοι 
εκφράζοντας μια δημιουργική τους σκέψη, ακόμα και αν αυτή 
φαίνεται αρκετά ακραία. 

     

Διαφωνία 
Υπάρχουν διαφωνίες. Η ομάδα νιώθει άνετα με αυτές και  

1 2 3 4 5 

δεν φαίνεται να θέλει να αποφεύγει τις συγκρούσεις για να τα 
διατηρεί όλα σε τάξη και ηρεμία. Οι διαφωνίες δεν καταστέλλονται ή 
αποτρέπονται από πρόωρη ομαδική δράση. Οι λόγοι διαφωνίας 
εξετάζονται προσεκτικά και η ομάδα επιδιώκει να τους επιλύσει και 
όχι να επιβάλει τη γνώμη της στον διαφωνούντα. 

     

Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει η «τυραννία της μειονότητας». 
Τα άτομα που διαφωνούν δεν φαίνονται να προσπαθούν να 
κυριαρχήσουν στην ομάδα ή να γίνουν εχθρικά. Η διαφωνία τους 
είναι μια έκφραση μιας πραγματικής διάστασης απόψεων,και 
αναμένουν ακρόαση, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. 

     

Μερικές φορές υπάρχουν βασικές διαφωνίες που δεν μπορούν να 
επιλυθούν. Η ομάδα βρίσκει τρόπο να τις αποδεχθεί, χωρίς όμως 
να επιτρέπει σε αυτές να εμποδίζουν τις προσπάθειές της. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, αναβάλλεται κάποια ενέργεια για να 
εξεταστεί περαιτέρω κάποιο ζήτημα από τα μέλη της ομάδας. Σε 
άλλες περιπτώσεις, όταν η διαφωνία δεν μπορεί να επιλυθεί και 
πρέπει να η ομάδα να προβεί σε κάποια ενέργεια, αυτό θα γίνει 
αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή και με την αναγνώριση του ότι η εν 
λόγω ενέργεια ενδέχεται να επανεξεταστεί αργότερα. 
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Λήψη αποφάσεων 
ΟΧΙ  ΔΓ/ΔΑ  ΝΑΙ 

Οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται με ένα είδος συναίνεσης 
που καθιστά σαφές ότι όλοι γενικά συμφωνούν και είναι 
διατεθειμένοι να εφαρμόσουν τη ληφθείσα απόφαση. Ωστόσο, τα 
άτομα που αντιτίθενται σε κάποια ενέργεια τείνουν να μην κρατούν 
την αντίθεσή τους ιδιωτική και δεν επιτρέπουν σε μια φαινομενική 
συναίνεση να κρύψει μια  πραγματική διαφωνία. Η επίσημη 
ψηφοφορία δεν προτιμάται. Η ομάδα δεν αποδέχεται ότι μια απλή 
πλειοψηφία είναι η κατάλληλη βάση για δράση. 

1 2 3 4 5 

Κριτική/Ανατροφοδότηση 
Η κριτική είναι συχνή, ειλικρινής και σχετικά άνετη. Υπάρχουν 

1 2 3 4 5 

ελάχιστες ενδείξεις για προσωπική επίθεση, είτε ανοιχτή είτε 
κρυφή. Η κριτική είναι εποικοδομητική γιατί αποσκοπεί στην 
άρση ενός εμποδίου που δεν επιτρέπει στην ομάδα να κάνει 
τη δουλειά της. 

     

Αισθήματα 
Οι άνθρωποι είναι ελέυθεροι να εκφράζουν τα αισθήματα και τις 
ιδέες τους τόσο σε ό,τι αφορά το πρόβλημα όσο και σε ό,τι αφορά 
τη λειτουργία της ομάδας. Οι υπεκφυγές είναι ελάχιστες, 
ενώ οι «κρυφές ατζέντες» είναι λίγες. Όλοι φαίνεται να γνωρίζουν 
πολύ καλά πώς αισθάνονται όλοι οι άλλοι για κάθε θέμα που 
συζητείται. 

1 2 3 4 5 

      

Δράση 
Κατά την ανάληψη δράσης, γίνονται σαφείς και αποδεκτές 
αναθέσεις καθηκόντων. 

1 2 3 4 5 

Ηγέτης/Επικεφαλής 
Ο επικεφαλής της ομάδας δεν επιβάλλεται, αλλά ούτε και  
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η ομάδα του συμπεριφέρεται άδικα. Στην πραγματικότητα, εάν 
κάποιος παρατηρήσει όσα γίνονται, είναι σαφές ότι η ηγεσία 
αλλάζει από καιρό σε καιρό, ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Διαφορετικά μέλη, λόγω της γνώσης ή της εμπειρίας τους, είναι σε 
θέση σε διάφορες χρονικές στιγμές να ενεργούν ως «πόροι» για την 
ομάδα. Τα μέλη χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς με αυτόν 
ακριβώς τον τρόπο, καταλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους. Οι 
ενδείξεις για την ύπαρξη αγώνα για εξουσία, ενώ η ομάδα 
εργάζεται, είναι ελάχιστες. Το πρόβλημα δεν είναι  ποιος ελέγχει, 
αλλά πώς να γίνει η δουλειά. 

     

Η ομάδα εξετάζει τη δική της ομαδική διαδικασία 
Η ομάδα έχει συνείδηση των λειτουργιών της. 
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Συχνά, σταματά να εξετάζει πόσο καλά τα πάει ή  τι δεν της 
επιτρέπει να λειτουργήσει σωστά. Το πρόβλημα μπορεί να είναι με 
ένα άτομο του οποίου η συμπεριφορά παρεμποδίζει την επίτευξη 
των στόχων της ομάδας. Ό,τι και να συμβαίνει, 

γίνεται ανοιχτή συζήτηση μέχρι να βρεθεί λύση. 

     

 
 

 

Πηγή: Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (Η Ανθρώπινη πλευρά των Επιχειρήσεων) 



ΔΕ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΙΔΕΑΣ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ί Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ί Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Ή  Κ Α Λ Ώ Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ώ Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Κατανοώντας πώς μια ιδέα μετατρέπεται σε επιχείρηση.

Κατανοώντας πώς μια ιδέα εμπορευματοποιείται σε προϊόν/υπηρεσία. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων.

Στρατηγική εμπορευματοποίησης.



3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άσκηση για τη δημιουργικότητα 
(ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ): 

Γράψτε το όνομα ενός λουλουδιού 

για κάθε γράμμα του αλφαβήτου.



1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ 
ΙΔΕΩΝ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

▪ Η δημιουργικότητα είναι η διαδικασία παραγωγής μιας νέας ή

χρήσιμης ιδέας.

▪ Η αναγνώριση ευκαιριών μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να είναι

μια δημιουργική διαδικασία.

▪ Για ένα άτομο, η δημιουργική διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε

πέντε στάδια (βλ. επόμενη διαφάνεια).



ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Όταν αναπτύσσουμε νέες ιδέες, πρέπει να έχουμε κατά νου τις τάσεις.

Παραδείγματα: πράσινη τάση, τάση καθαρής ενέργειας, τάση οργανικού 
προσανατολισμού, οικονομική τάση, κοινωνική τάση, τάση υγείας και 

διαδικτυακή τάση.</



Παρουσίαση της σχέσης μεταξύ των αναδυόμενων τάσεων 
και των προσωπικών χαρακτηριστικών του επιχειρηματία.

Περιβαλλοντικές 
τάσεις

Οικονομικοί 
παράγοντες

Κοινωνικοί παράγοντες
Τεχνολογικές εξελίξεις

Πολιτικές και 
κανονιστικές αλλαγές

Προσωπικά 
χαρακτηριστικά 

του επιχειρηματία
Προηγούμενη 

εμπειρία
Γνώσεις

Κοινωνικά δίκτυα
Δημιουργικότητα

Χάσμα ευκαιριών για 
επιχειρήσεις, προϊόντα ή 

υπηρεσίες
Διαφορά μεταξύ του τι είναι 
διαθέσιμο και τι είναι δυνατό

Νέες ιδέες 
για 

επιχειρήσεις
, προϊόντα 

και 
υπηρεσίες



ΠΗΓΕΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ

▪ Μελετήστε μια βιομηχανία

▪ Αναζητήστε τη βιβλιογραφία των ευρεσιτεχνιών

▪ Συζητήστε με τους πελάτες

▪ Αναζητήστε ευκαιρίες στο πανεπιστήμιο

▪ Διερευνήστε κυβερνητικές πηγές

▪ Βρείτε νέα αξία στην υπάρχουσα τεχνολογία



ΠΗΓΕΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

▪ Παρακολουθήστε ανεπίσημα πιθανές ιδέες και ανάγκες

▪ Επιτρέψτε επίσημα στους καταναλωτές να εκφράσουν τις 
απόψεις τους.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

▪ Η ανάλυση αποκαλύπτει τρόπους βελτίωσης των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να 
οδηγήσουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

▪ Τα μέλη ενός καναλιού μπορούν να βοηθήσουν προτείνοντας 
και προωθώντας στην αγορά νέα προϊόντα. 



ΠΗΓΕΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (Συνέχεια)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

▪ Τα αρχεία του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας μπορούν να 
εισηγηθούν νέα πιθανά προϊόντα. 

▪ Ιδέες για νέα προϊόντα μπορούν να ανταποκριθούν σε κυβερνητικές 
ρυθμίσεις. 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

▪ Μια επίσημη προσπάθεια συνδέεται με την τρέχουσα απασχόληση 
κάποιου.

▪ Ένα ανεπίσημο εργαστήριο σε υπόγειο ή γκαράζ. 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 
 
 
 

 
 

Gauge 
technology 

readiness 

 

Determine 
intellectual 
property 
status or 
potential 

for IP 

 

Identify 
potential 
market 
application

s 

 

Estimate 
resource 

requirements 

Determine 
potential  
risks & 

challenges 

Select 
technology 

opportunity 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ

Ομάδες εστίασης

▪ Ένας συντονιστής, με τρόπο άμεσο ή έμμεσο, κατευθύνει μια 
ανοιχτή και εμπεριστατωμένη συζήτηση μεταξύ των μελών 
μιας ομάδας 8-14 συμμετεχόντων. 

▪ Πρόκειται για μια εξαιρετική μέθοδο για τη δημιουργία και την 
ανίχνευση ιδεών και εννοιών. 



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming)

▪ Επιτρέπει στους ανθρώπους να παρακινούνται σε 
μεγαλύτερη δημιουργικότητα. 

▪ Καλές ιδέες εμφανίζονται όταν η προσπάθεια καταιγισμού 
ιδεών εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή τομέα της 
αγοράς. 

▪ Κανόνες καταιγισμού ιδεών:
▪ Καμία κριτική. 

▪ Κανένας περιορισμός.

▪ Καθορισμός αριθμού ιδεών.

▪ Ενθάρρυνση συνδυασμών και βελτιώσεων ιδεών.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Αντίστροφος καταιγισμός ιδεών

▪ Μια ομαδική μέθοδος που επικεντρώνεται στις αρνητικές 
πτυχές ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ιδέας καθώς και 
σε τρόπους για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά.

▪ Πρέπει να δοθεί προσοχή στη διατήρηση του ηθικού της 
ομάδας.

Γραπτή ιδεοκαταιγίδα

▪ Μια μορφή γραπτού καταιγισμού ιδεών.

▪ Οι συμμετέχοντες γράφουν τις ιδέες τους σε ειδικά έντυπα 
ή κάρτες που κυκλοφορούν στην ομάδα.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Αναγκαστικές σχέσεις

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας με την εξέταση συνδυασμών 
προϊόντων.

▪ Μια διαδικασία πέντε βημάτων που επικεντρώνεται στη 
δημιουργία ιδεών μέσα από τον εντοπισμό των σχέσεων 
μεταξύ των στοιχείων ενός προβλήματος.

Μέθοδος συλλογικού σημειωματαρίου

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας με την τακτική καταγραφή ιδεών 
από τα μέλη της ομάδας.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Μέθοδος Gordon

▪ Μέθοδος για την ανάπτυξη νέων ιδεών όταν τα άτομα δεν 
γνωρίζουν το πρόβλημα.

▪ Οι προκαταρκτικές ιδέες και τα μοντέλα συμπεριφοράς δεν 
επισκιάζουν τις λύσεις.

Μέθοδος λίστας ελέγχου

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας με τη δημιουργία μιας λίστας 
σχετικών θεμάτων.

Ελεύθερος συνειρμός

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας με τη δημιουργία μιας αλυσίδας από 
ενώσεις λέξεων.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Λίστα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας εξετάζοντας τα θετικά και τα 
αρνητικά.

Φιλόδοξη προσέγγιση

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας με σκέψη χωρίς περιορισμούς.

Ανάλυση παραμέτρων

▪ Ανάπτυξη μιας νέας ιδέας, εστιάζοντας στην αναγνώριση 
παραμέτρων και στη δημιουργική σύνθεση.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

▪ Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους έναν κατάλογο 

προβλημάτων και καλούνται να εντοπίσουν τα προϊόντα που 

έχουν τα προβλήματα αυτά.

▪ Τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά καθώς 

ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν μια νέα επιχειρηματική 

ευκαιρία. 



ΑΣΚΗΣΗ 1 - Ομάδα εστίασης

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

1.Οργάνωση των οικιακών πληροφοριών

2.Σπατάλη χρόνου στην κυκλοφοριακή κίνηση



ΑΣΚΗΣΗ 2 – Ανάλυση αρχείου προβλημάτων

Προσδιορίστε τα προϊόντα που παρουσιάζουν τα ακόλουθα προβλήματα:

1. Αδυναμία χρήσης 

ή/και

2. Εκμετάλλευση τελικών χρηστών

Πώς μπορούν τα προβλήματα αυτά να μετατραπούν σε μια νέα 

επιχειρηματική ευκαιρία;



ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ! 
- ΠΛΑΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

Παράδειγμα:

9+5 = 2

• Ένας λυπημένος 
άνδρας 
κατευθύνεται σε 
ένα χωράφι.

• Ένα καρότο και 
δύο πέτρες 
βρίσκονται σε ένα 
χωράφι.





ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ





ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΠΕΛΑ 
ΤΟΥ DE BONO



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Δείτε 
επιτυχημένους 
τεμπέληδες!

• Αφεθείτε στη 
φαντασία σας!

• Αναζητήστε 
ασυνήθιστες 
οπτικές γωνίες

• Αντιστρέψτε τα 
προβλήματα

• Διατυπώστε αντίστροφα ένα 
πρόβλημα: π.χ. Θέλω να φτιάξω 
ένα παιχνίδι... Πώς θα φτιάχνατε 
ένα κακό παιχνίδι;

• Αναποδογυρίστε το

• Δηλώστε τι δεν είναι ένα πράγμα

• Καταγράψτε αντιθετικές 
ενέργειες ή πράγματα, π.χ. 
τεντώνω-συρρικνώνω

• εξατομικεύω-γενικεύω



ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

• Επίσης, δείτε το 
από διαφορετικές 
προοπτικές

• Μετατρέψτε την 
ήττα σε νίκη



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Ρωτήστε τις καθολικές 
ερωτήσεις!

• Ρωτήστε «γιατί» 5 
φορές

• Διακόψτε συνήθειες

• Μιμηθείτε από το 
εξωτερικό

• Ακούστε τα 
παράπονα

• Ποια 
προβλήματα 
έχετε;



ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ

ΔΕΙΤΕ / ΝΙΩΣΤΕ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ ΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΕ ΟΛΟ 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΤΙΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Σκεφτείτε τον εαυτό σας, 
αυτοπεποίθηση

• Αποκτήστε διαφορετικές 
προσωπικές 
επαφές/ενδιαφέροντα

• Διαβάστε και γράψτε

• Μάθετε να αποτυγχάνετε!

• Να έχετε μια δόση τρέλας

• Να είστε υπερβολικοί, να 
παίζετε παιχνίδια, να 
λύνετε παζλ













Ανάλυση
Αναγκών πελατών

Επιχειρηματική
ανάλυση

Έλεγχος
και

Αξιολόγηση
Παραγωγή

ιδέας

Ανάλυση
μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική, 

πρακτική

Ανάπτυξη
προϊόντος

Δοκιμές

Εμπορευματοποίηση

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΜΕΘΟΔΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΔΕΩΝ

Απευθείας
Αναζήτηση

Σύνδεση
Μάρκετινγκ

και Τεχνολογίας

Διευκόλυνση
ανάλυσης βασικού χρήστηΔημιουργικές

Μέθοδοι

Εθνικές

πολιτικές

Διερευνητικές
μελέτες
πελατών

Συμμαχίες/
εξαγορές/

αδειοδοτήσεις

Τεχνολογική
Καινοτομία

Στάδιο Ιδέας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε υπόψη την υπόσχεση της αξίας που 
θα παραδοθεί, αφού κατανοήσετε τα προβλήματα/τις 
ανάγκες των πελατών (ΔΕ5 Πρόταση αξίας)



Στάδιο βασικού σχεδιασμού

Η εξειδικευμένη ιδέα δοκιμάζεται για τον προσδιορισμό της αποδοχής των 

καταναλωτών, ο οποίος μπορεί να μετρηθεί με τη μέθοδο της συνέντευξης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΕΡΕΥΝΑ

ΑΓΟΡΑΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού αναπτύξετε, δοκιμάσετε και πειραματιστείτε, αποφασίστε 
εάν θέλετε να αναδιαμορφώσετε, να δοκιμάσετε ξανά, να αναθεωρήσετε, να 
κατηγοριοποίησετε ή να επιμείνετε. Στη συνέχεια, επικυρώστε το ελάχιστο 
βιώσιμο προϊόν, συλλέγοντας τη μέγιστη δυνατή γνώση σχετικά με τους 
πελάτες
(ΔΕ6: Δοκιμάστε τις αντοχές σας: MVP, Pretotyping, Pivot ή Persevere)



Στάδιο ανάπτυξης προϊόντος

Καθορισμός της αντίδρασης των καταναλωτών στο προϊόν/στην υπηρεσία.

Σε μια ομάδα καταναλωτών δίνεται ένα δείγμα του προϊόντος και η προτίμησή 
τους καθορίζεται με τη χρήση μεθόδων όπως οι συγκρίσεις πολλαπλών 
σημάτων, η ανάλυση κινδύνου κ.λπ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ



Στάδιο δοκιμής μάρκετινγκ

Αυξάνει τη βεβαιότητα μιας επιτυχημένης εμπορευματοποίησης.

Οι πραγματικές πωλήσεις αντικατοπτρίζουν την αποδοχή των 
καταναλωτών.

▪ Στόχευση αγοράς

▪ Στρατηγική τοποθέτησης

Αποφάσεις στρατηγικής μάρκετινγκ Επιλογές δοκιμής μάρκετινγκ

▪ Προσομοίωση δοκιμής 
μάρκετινγκ

▪ Συμβατική δοκιμή μάρκετινγκ

▪ Δοκιμές βιομηχανικών προϊόντων

▪ Επιλογή χώρων δοκιμής

▪ Διάρκεια δοκιμής

▪ Εξωτερικές επιρροές



Στάδιο εμπορευματοποίησης

Διαδικασία ή κύκλος για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά

Πρόκειται για το τελικό στάδιο της ανάπτυξης νέου προϊόντος. Τα περισσότερα χρήματα θα 
δαπανηθούν για την προώθηση, την επικοινωνία και άλλες προσπάθειες μάρκετινγκ.

▪ Στάδιο ιδέας

▪ Στάδιο επιχειρηματικής διαδικασίας

▪ Στάδιο δέσμευσης

3 βασικές πτυχές της εμπορευματοποίησης

Έρευνα
Εφεύρεση-

αποκάλυψη

Προστασία 

ΔΙ και 

αξιολόγηση

Ανάπτυξη 

ΔΙ

Εμπορική 

οδός 

(αδειοδότηση 

ή spin off)



Στάδιο εμπορευματοποίησης

Η εμπορευματοποίηση μπορεί να γίνει μόνο εάν απαντηθούν τα ακόλουθα 3 
ερωτήματα:

Πότε; (καθορίστε τον χρόνο εισαγωγής)1

Πού; (πού θα εισαχθούν τα προϊόντα)2

Από ποιον; (κύριος στόχος που καθορίστηκε νωρίτερα 
μέσα από έρευνα και δοκιμές μάρκετινγκ)

3



Στάδιο εμπορευματοποίησης

1. Αναπτύξτε το μείγμα 
μάρκετινγκ

Περιλαμβάνει διάφορες 

πτυχές που στοχεύουν 

στην ενημέρωση και 

αφοσίωση των πελατών. 

Χρησιμεύει ως 

κατευθυντήρια γραμμή 

κατά την εφαρμογή των 

διαφόρων P's.

Product (Προϊόν)
Price (Τιμή)

Place (Τόπος)
Promotion (Προώθηση)

People (Άτομα)
Process (Διαδικασία)

Physical evidence (Απτά 
στοιχεία)



Στάδιο εμπορευματοποίησης

2. Προετοιμασία για την προ-κυκλοφορία του προϊόντος

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών περιπτώσεων προϊόντων και γενικός 

επιχειρηματικός σχεδιασμός

• Εμπορικός χάρτης πορείας που περιλαμβάνει σχεδιασμό εκκίνησης, πόρους 

και προϋπολογισμούς

3. Κατάρτιση προϋπολογισμού

4. Διαχείριση της κυκλοφορίας του προϊόντος 

• Άμεσες πωλήσεις σε στρατηγικούς αγοραστές και ηγέτες της κοινής γνώμης

• Συμβάσεις διανομέων και άλλων εμπορικών εταίρων

• Διαρκής διαχείριση, επέκταση και βελτιστοποίηση του καναλιού

• Υποστήριξη δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (π.χ. συμμετοχή σε συνέδρια και 

διαφημιστικό υλικό)

• Εποπτεία της εξυπηρέτησης πελατών, της αποθήκευσης και της εισαγωγής 

προϊόντων



Στάδιο εμπορευματοποίησης

ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ;

1. Εκμεταλλευτείτε το πλεονέκτημά σας 

2. Μπείτε στην καθημερινότητα των πελατών σας

3. Κάντε τα οφέλη ευδιάκριτα

4. Αφήστε τους πελάτες να δοκιμάσουν το προϊόν



ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ...



Το πιο σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής εμπορευματοποίησης μιας επιχείρησης 

είναι εάν ανταγωνίζεται ή συνεργάζεται με υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Βασικά στοιχεία 
του περιβάλλοντος εμπορευματοποίησης

Καθεστώς πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Εγκατεστημένη εταιρική ιδιοκτησία έναντι των 
συμπληρωματικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 
κατασκευαστική τεχνογνωσία, κανάλια διανομής)

Στάδιο εμπορευματοποίησης



Μια αποτελεσματική στρατηγική εμπορευματοποίησης καθορίζει την αλληλεπίδραση 
μεταξύ των ακόλουθων δύο βασικών διαστάσεων του περιβάλλοντος 

εμπορευματοποίησης

Επίπεδο ελέγχου των συμπληρωματικών 
περιουσιακών στοιχείων

1

Γνώσεις ενσωματωμένες στην καινοτομία2

Το επόμενο σχεδιάγραμμα απεικονίζει το 

στρατηγικό πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, 

επισημαίνοντας τέσσερις πιθανές περιπτώσεις. 



ΝΑΙΟΧΙ

Το πλεονέκτημα 
του επιθετικού

Εμπορία ιδεών με 
βάση την εταιρική 

φήμη

Διαγωνισμός 
Greenfield

Εργοστάσιο 
«Ιδεών»

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συμμετέχουν οι συμπληρωματικοί 
πόροι των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων στην πρόταση αξίας 
της νέας τεχνολογίας;

Μπορεί η καινοτομία της νεοφυούς 
επιχείρησης να εμποδίσει την 

αποτελεσματική ανάπτυξη των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Άσκηση παραγωγής ιδεών: ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πώς θα είναι τα αυτοκίνητα έως το 2020; 

Σκεφτείτε τον σχεδιασμό, το λογισμικό/υλικό, την εμφάνιση και την αίσθηση κ.λπ. 

Πώς προβλέπετε το μέλλον έως το 2050;

‘Ωρα για συζήτηση: 25’

Παρουσίαση από κάθε ομάδα: 1’

Συνολικός χρόνος άσκησης: 60’. 



ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΔΕ4 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ (SPIN-OFF)

ΑΣΚΗΣΗ: 2 E-Waiter

Ανάλυση μελέτης περίπτωσης

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-

Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf

http://www.ecsb.org/wp-content/uploads/casestudies/48/E-Waiter_english_4da6f3fd368e90.pdf


ΒΙΝΤΕΟ

Σκεφτείτε την παραγωγή ιδεών

[ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Μέθοδοι για τη δημιουργία καλών ιδεών: 

Από την πηγή

[ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Καινοτομία

[ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

https://www.youtube.com/watch?v=GvCeQUCGRMc
https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU
https://www.youtube.com/watch?v=5Uh1KxcpWz0&index=11&list=PLANUagAPohxsLVUo2NTh0EMXd0EAH2Gsz


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ5: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

Γιατί ο πελάτης πρέπει να αγοράσει το προϊόν σας;

Τι διαφοροποιεί το προϊόν σας από τους ανταγωνιστές;  



ΔΕ5: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ;

- Η πρόταση αξίας είναι μια υπόσχεση αξίας προς παράδοση.

- Είναι ο κύριος λόγος για την προοπτική να αγοράσουν από εσάς.

Είναι μια σαφής δήλωση και αποτελείται από τρία στοιχεία:

• Αναφέρει ποιο είναι το πρόβλημα που μπορεί να λύσει το προϊόν / η 
υπηρεσία σας ή ποιο είναι το όφελος που μπορεί να δημιουργήσει 
το προϊόν / υπηρεσία για τον πελάτη σας.

• Είναι αντιληπτή, απτή ή ποσοτικοποιήσιμη.

• Διαφέρει από τους ανταγωνιστές. 



ΚΑΜΒΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (VPC)

Ο Καμβάς Πρότασης Αξίας είναι ένα ΕΡΓΑΛΕΙΟ που καθιστά σαφές πώς 
δημιουργείτε αξία για τους πελάτες σας. Σας βοηθά να σχεδιάζετε τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμούν οι πελάτες σας.

Ο VPC αποτελείται από 2 στοιχεία:

- Τμήματα πελατών για τα οποία προτίθεστε να δημιουργήσετε αξία

- Πρόταση αξίας που πιστεύετε ότι θα προσελκύσει πελάτες

Ο VPC σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι τελικά θα συμφωνεί αυτό που 
προσφέρετε και αυτό που θέλουν πραγματικά οι πελάτες.



ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ;

- Πόσο καλά γνωρίζετε την επιχείρησή τους ή/και τα καθημερινά τους 
προγράμματα;

- Τι τους κρατά ξύπνιους;

- Τι επιθυμούν περισσότερο από όλα;

- Τι θεωρούν συμφέρον από οικονομική άποψη;

Η προσπάθεια να ταιριάζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε ένα τμήμα 
πελατών είναι σαν να ανακαλύπτετε μια λύση και στη συνέχεια να 
αναζητείτε ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί!



ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Περιγράφει τα χαρακτηριστικά του πελάτη σας με περισσότερες 

λεπτομέρειες

- Το προφίλ αποτελείται από:

• Τις Εργασίες που οι πελάτες προσπαθούν να ολοκληρώσουν στη 

δουλειά ή στην καθημερινότητά τους

• Οι σχετικές Βλάβες που αναφέρονται στις αρνητικές πτυχές που 

απεχθάνονται ή που θα ήθελαν να αποφύγουν

• Τα Οφέλη που περιγράφουν τα θετικά αποτελέσματα και τα οφέλη που 

θα ήθελαν οι πελάτες σας να έχουν.



ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ

Εργασίες Πελάτη

√ --------

√ --------

√ --------

Οφέλη

Βλάβες

ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΣΤΕ

Λειτουργικά

Συναισθηματικά

Κοινωνικά



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

Παυσίπονα

Δημιουργοί 

οφέλους

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Εργασίες Πελάτη

√ --------

√ --------

√ --------

Οφέλη

Βλάβες

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

Παυσίπονα

Δημιουργοί 

οφέλους



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΣΕ 
ΧΑΡΤΙ; 



ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ. 

• Λειτουργικές δραστηριότητες

• Κοινωνικές δραστηριότητες

• Συναισθηματικές δραστηριότητες



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Να θεωρήσετε τον πελάτη σας ως ένα πολύπλοκο 
σύστημα

• Να μεγεθύνετε / αυξήσετε τις πιθανότητές σας να 
διαφοροποιήσετε την πρόταση αξίας σας



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ



Έχω πολλούς τρόπους γιατί τα ρολόγια είναι 

παντού: σε πλατείες, στο κινητό σας 

τηλέφωνο, σε τράπεζες, φαρμακεία, στον 

καθένα. 



Τι γίνεται αν έχω άλλες ανάγκες που σχετίζονται 

με αυτή τη λειτουργική ανάγκη;

Μπορεί ένα ρολόι να ικανοποιήσει τις 

κοινωνικές ή συναισθηματικές μου ανάγκες; 



ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=hvAIE_h_rrE
https://www.youtube.com/watch?v=OMqheFiKmz8


ΡΟΛΟΓΙΑ ROLEX VS PATEK PHILIPPE

Εστιάζουν σε κοινωνικά οφέλη:
- θέση, 
- δύναμη και 
- επιτυχία

Εστιάζουν σε 
συναισθήματα:
- Αίσθημα παράδοσης,
- Αίσθημα του ανήκειν σε

κάτι μεγαλύτερο



ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UBER



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UBER

Χρησιμοποιήστε 
μια ευρύτερη 
οπτική γωνία: 

Η Uber δεν 
επικεντρώθηκε 

στα ταξί ως 
σημείο 

αναφοράς ή ως 
ανταγωνιστής. 

Η Uber 
επικεντρώθηκε 

στην ανάγκη 
για 

κινητικότητα. 



ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ UBER

Όσο ευρύτερη είναι η ανάγκη που αντιμετωπίζουμε, τόσο 

καλύτερες είναι οι πιθανότητες να προσαρμόζουμε το προϊόν 

στις ανάγκες του πελάτη.



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UBER

Οι λειτουργικές βλάβες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

1) παγιδευμένοι σε κυκλοφοριακή συμφόρηση 

2) το τίμημα του να βρεθεί κανείς από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β 

3) αβεβαιότητα σε σχέση με την ώρα αναχώρησης και την ώρα άφιξης 

4) χάσιμο χρόνου 

5) χάσιμο χρόνου για αγορά εισιτηρίου 

6) ο καιρός 

7) αναμονή στη σειρά 

8) συνωστισμός πλήθους 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UBER

Κοινωνικά & Συναισθηματικά 

1) Κοινωνικά οφέλη: μοιραστείτε την εμπειρία με κάποιον, βοηθήστε 

κάποιον, οργανώστε τα πάντα εκ των προτέρων., επιμεληθείτε την 

εμφάνισή σας, κοινωνικοποιηθείτε, παρουσιαστείτε ως ένα 

δημοφιλές/πλούσιο άτομο

2) Συναισθηματικά οφέλη: νιώστε ασφαλείς, νιώστε καλύτερα άτομα, 

δημιουργήστε αξία για άλλα άτομα. 

3) Συναισθηματικές βλάβες: αβεβαιότητα, άγχος, κανένας έλεγχος της 

κατάστασης, βαρεμάρα. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UBER

Κοινωνικά & Συναισθηματικά 

1) Κοινωνικά οφέλη: μοιραστείτε την εμπειρία με κάποιον, βοηθήστε 

κάποιον, οργανώστε τα πάντα εκ των προτέρων., επιμεληθείτε την 

εμφάνισή σας, κοινωνικοποιηθείτε, παρουσιαστείτε ως ένα 

δημοφιλές/πλούσιο άτομο

2) Συναισθηματικά οφέλη: νιώστε ασφαλείς, νιώστε καλύτερα άτομα, 

δημιουργήστε αξία για άλλα άτομα. 

3) Συναισθηματικές βλάβες: αβεβαιότητα, άγχος, κανένας έλεγχος της 

κατάστασης, βαρεμάρα. 



ΚΑΤΑΤΑΞΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

• Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις δραστηριότητες / ανάγκες 
του πελάτη (λειτουργικές, κοινωνικές και συναισθηματικές)

• Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα οφέλη και τις βλάβες που 
υφίστανται οι πελάτες όταν προσπαθούν να κάνουν μια 
δουλειά ή να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους

• Προσπαθήστε να δημιουργήσετε τμήματα πελατών με τη 
χρήση του χάρτη εμπάθειας

• Κατηγοριοποιήστε τα οφέλη και τις βλάβες ανάλογα με τη 
σημασία τους κ.λπ. για το δικό σας τμήμα πελατών, με βάση 
τον χάρτη εμπάθειας



5 ΚΟΙΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Λάθος 1:

Δεν αντιμετωπίζετε τον Καμβά Πρότασης Αξίας ως ένα σύνολο 
αποτελούμενο από δύο συστατικά στοιχεία



5 ΚΟΙΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Λάθος 2:

Αναμειγνύετε διαφορετικά τμήματα πελατών σε έναν καμβά



5 ΚΟΙΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Λάθος 3:

Δημιουργείτε το προφίλ του πελάτη σας μέσα από το πρίσμα της 
δικής σας πρότασης αξίας



5 ΚΟΙΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Λάθος 4:

Εστιάζετε στις λειτουργικές ασχολίες



5 ΚΟΙΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Λάθος 5:

Προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε κάθε όφελος και βλάβη του 
πελάτη



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ



ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΟΦΕΛΟΥΣ

Είναι οι ιδιαιτερότητες του προϊόντος και των υπηρεσιών σας. Εξηγούν 
τη σχέση μεταξύ του προϊόντος / υπηρεσίας και των πελατών. 



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

• Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες σας

• Ορίστε τα παυσίπονά σας

• Ορίστε τους δημιουργούς οφέλους

• Ζητήστε τους να καταλάβουν ποια πράγματα είναι πραγματικά 

σημαντικά για τους καταναλωτές σας, βασιζόμενοι στη σημασία 

(κατάταξη) των οφελών και των βλαβών τους.



ΑΣΚΗΣΗ

• Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χωρίσουν την τάξη σε ομάδες (4 ή

5 μέλη σε κάθε ομάδα) και να αναθέσουν μια εργασία σε κάθε

ομάδα. Είναι καλύτερα να μπορούν να εκπροσωπούνται όλες οι

επιχειρηματικές ιδέες.

• Παρέχετε σε κάθε ομάδα έναν Καμβά Πρότασης Αξίας

(εκτυπώστε τον σε μέγεθος A2 και χρησιμοποιήστε κολλώδεις

σημειώσεις για να συμπληρώσετε τον χάρτη)

• Οι ομάδες αρχίζουν να συμπληρώνουν τον Καμβά, ξεκινώντας από 
τις δραστηριότητες των πελατών και τις κοινωνικές και 
συναισθηματικές επιπτώσεις των λειτουργικών τους αναγκών. 



ΑΣΚΗΣΗ

• Προσπαθήστε να χαρτογραφήσετε τα οφέλη και τις βλάβες των

πελατών

• Προσπαθήστε να εντοπίσετε υφιστάμενες λύσεις από την άποψη

των δημιουργών οφέλους και των παυσίπονων

• Προσπαθήστε να ορίσετε τη λύση σας με τον ίδιο τρόπο.



ΑΣΚΗΣΗ

Κάθε ομάδα πρέπει να υποστηρίζει την πρόταση αξίας της με 
pitch σε μια άλλη ομάδα και η τελευταία θα πρέπει να την 

παρουσιάσει ενώπιον όλων. 



ΑΣΚΗΣΗ

Τμήμα πελατών: Φοιτητές 
STEM

Προϊόν: Ένας οδηγός για 
την επιχειρηματικότητα για 
φοιτητές STEM

Διάρκεια: 10 λεπτά



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Εργασίες Πελάτη

√ --------

√ --------

√ --------

Οφέλη

Βλάβες

Προϊόντα & 

Υπηρεσίες

Παυσίπονα

Δημιουργοί 

οφέλους



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΔΕ5 ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ασχοληθήκαμε με τον πρώτο τρόπο προσαρμογής: 

Σε χαρτί. 

Πώς προχωρούμε;

Προσαρμογή σε 
χαρτί

Προσαρμογή 
στην αγορά

Προσαρμογή σε 
επιχειρηματικό 

μοντέλο



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ6 ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΑΣ

Αλληλεπιδράσεις με πιθανούς πελάτες



ΔΕ6: ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΣΑΣ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ



ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ

Προσαρμογή σε 

χαρτί

Προσαρμογή στην 

αγορά

Προσαρμογή σε 

επιχειρηματικό 

μοντέλο



ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ

• Μελετήστε το προφίλ των δυνητικών σας πελατών για να 

επικυρώσετε τον Καμβά Πρότασης Αξίας σας, γνωρίζοντάς 

τους προσωπικά και μιλώντας τους. 

• Ελέγξτε την πρόταση αξίας σας με τεχνικές pretotyping 



ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ 
ΤΙΣ ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΣΑΣ;

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΑ: 

• ΨΕΥΔΩΣ ΘΕΤΙΚΟ (WEBVAN) 

• ΨΕΥΔΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (TWITTER)

Ένας λόγος: η έλλειψη επικυρωμένων στοιχείων που 
προέρχονται από πραγματικούς δυνητικούς πελάτες



ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ 
(ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΙΛ 

ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΝ 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΑΛΛΑΓΗ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ PRETOTYPE



ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΑΣ;

Αλληλεπιδράσεις με πιθανούς πελάτες 

(συνεντεύξεις ή οργάνωση μίνι συνεδρίων-εκδηλώσεων) 

Διερεύνηση της συμπεριφοράς των πελατών 

(εμπορική έκθεση, ηλεκτρονικά φόρουμ, παρατήρηση της 

συμπεριφοράς των πελατών εκεί όπου συγκεντρώνονται, χωρίς 

όμως να αλληλεπιδράτε μαζί τους)



ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ;

7 ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Ρωτήστε τους για το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν

2. Μην αναφέρετε τη λύση

3. Να μην είστε πιεστικοί

4. Να μην κάνετε κλειστές ερωτήσεις

5. Μην επηρεάζεστε από το προϊόν-υπηρεσία σας (ταύτιση)

6. Ρωτήστε τους για τη λύση που χρησιμοποιούν σήμερα για να κάνουν τη 
δουλειά τους

7. Συλλέξτε δεδομένα 



ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

PRETOTYPING/ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΕΝ 

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

ΑΛΛΑΓΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ

Προσαρμογή 

στην αγορά



ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΙΑΤΙ;

Επειδή οι εφευρέτες/επιστήμονες/επιχειρηματίες συνήθως:

• Δεν θέλουν να επικρίνονται

• Θέλουν να προσθέτουν χαρακτηριστικά

• Θέλουν να καθυστερούν την έναρξη κυκλοφορίας ενός προϊόντος μέχρι να 

είναι τέλειο

• όσο περισσότερο χρόνο επενδύουν σε ένα έργο, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

το εγκαταλείψουν - ακόμα και αν αποτύχει

http://www.nesta.org.uk/blog/development-and-testing-public-labs-fake-it-you-
make-it#sthash.UWxkWrug.dpuf



PRETOTYPING VS PROTOTYPING

PRETOTYPING PROTOTYPING

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΟΥΝ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ;

ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ

ΠΟΣΟ ΦΘΗΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ

ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ

Πηγή: http://www.nesta.org.uk



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PRETOTYPING

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ...

ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ

ΚΑΙ...

ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΣΑΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ PRETOTYPING

1) FAKE DOOR

2) PINOCCHIO

3) MECHANICAL TURK

4) THE ONE NIGHT STAND

5) MVP (SPLIT TESTS)



ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ‘Η ΕΠΙΜΟΝΗ;

Κάποτε αλλαγή στρατηγικής σημαίνει αλλαγή τμήματος 
πελατών Αυτό θα μπορούσε να είναι χρονοβόρο, εκτός 
και αν επιστρέψουμε πίσω στον Καμβά Πρότασης Αξίας



ΤΎΠΟΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ

• Μεγέθυνση (Zoom in) 

• Σμίκρυνση (Zoom out)

• Αλλαγή τμήματος πελατών 

• Αλλαγή αναγκών πελατών 



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ7: ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Το Επιχειρηματικό Μοντέλο περιγράφει τις διαφορετικές πτυχές μιας επιχείρησης

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι μια συντομότερη, αλλά αποδοτική, 
εκδοχή του!



ΔΕ7: 
ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ERASMUS +
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΙΊΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

kyriacoun
Stamp



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

1.Επιχειρηματικό μοντέλο και πρόταση αξίας

2.Τμήματα και κανάλια πελατών 

3.Πελατειακές σχέσεις 

4.Ροές εσόδων 

5.Βασικές δραστηριότητες

6.Βασικοί πόροι 

7.Βασικοί εταίροι 

8.Διάρθρωση κόστους 

9.Λιτός καμβάς

10. Μελέτη περίπτωσης: Nespresso

11.Παραδείγματα Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου από γνωστές εταιρείες 

12.Άσκηση για τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

• Το Επιχειρηματικό Μοντέλο περιγράφει τις διαφορετικές πτυχές μιας

επιχείρησης.

• Προσπαθεί να προσαρμόσει και αυτές και τις συνδέσεις τους με το 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

• Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι μια συντομότερη, αλλά αποδοτική, 

εκδοχή του!

• Η πρόταση αξίας και το κέρδος είναι τα πιο σημαντικά του μέρη.

• Η πρόταση αξίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών. 

• Η πρόταση αξίας συνδέεται με όλα τα άλλα μέρη.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

Πρόταση αξίας

• Μια πρόταση αξίας είναι μια υπόσχεση αξίας.

• Η αξία αυτή πρέπει να παραδοθεί και να αναγνωριστεί. 

• Απαιτεί επίσης την εμπιστοσύνη του πελάτη.

• Ο πελάτης πρέπει να αναμένει ότι η πρόταση αξίας θα παραδοθεί και ότι 
θα τη βιώσει.



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

• Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει πολλά στοιχεία και αλληλεπιδράσεις.

• Θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι κάτι σταθερό ενώ δεν είναι

• Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι μια συντομότερη, αλλά 
αποδοτική, εκδοχή του.

• Όλα τα στοιχεία μιας επιχείρησης περιβάλλουν την πρόταση αξίας.

• Η πρόταση αξίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (APPLE)



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (APPLE)



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ

https://youtu.be/IP0cUBWTgpY


ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΜΒΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ



ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
•Κάθε οργανισμός έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες ορισμένων ανθρώπων

•Οι πελάτες που έχουν μια κοινή ανάγκη και την οποία μπορούν να ικανοποιήσουν, 
αποτελούν ένα τμήμα

•Οι επιχειρήσεις εργάζονται για να αντιστοιχίσουν μια πρόταση αξίας σε ένα τμήμα 
πελατών

•Το επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να καθορίσει και τα δύο 

•Όλα τα τμήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες

•Υπάρχουν πολλά τμήματα πελατών, όμως μπορούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 Μαζική αγορά (Mass Market).

 Εξειδικευμένη αγορά (Niche Market). 

 Τμηματοποιημένη αγορά (Segmented Market)

 Διαφοροποιημένη αγορά (Diversified Market)

 Πολύπλευρη πλατφόρμα/αγορά (Multi-Sided Platform/Market)



ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Παράδειγμα: Στρατηγικές τμηματοποίησης που χρησιμοποιούνται από 
την Apple και τη Samsung

http://prezi.com/635kt-vpajlq/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


ΚΑΝΑΛΙΑ 

Κανάλι ονομάζουμε αυτό που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να παραδώσει πρόταση 
αξίας στους πελάτες της 

Χρησιμοποιείται επίσης για να συνδέσει την εταιρεία με πελάτες για τη λήψη 
ανατροφοδότησης. 

Αποτελείται από τρία διαφορετικά στάδια:  

- Μάρκετινγκ

- Πωλήσεις

- Διανομή

Τα κανάλια μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα είτε με την ιδιοκτησία είτε με τη 
φύση τους

Πρέπει να συνδυάζουν ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
κόστους



ΚΑΝΑΛΙΑ

• Το κανάλι πρέπει να είναι γρήγορο, αποδοτικό και οικονομικό 

• Το κανάλι πρέπει προσαρμόζεται με τρόπο που να διευκολύνει τον τελικό 
χρήστη

Όσον αφορά την ιδιοκτησία, υπάρχουν:

- ίδια κανάλια, κανάλια συνεργατών ή ένας συνδυασμός

Όσον αφορά την παρουσία, υπάρχουν:

- φυσικά κανάλια ή διαδικτυακά / κινητά κανάλια
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ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η σχέση με έναν πελάτη αποτελείται κυρίως από τρία στάδια: απόκτηση, διατήρηση και αύξηση
της αξίας των πωλήσεων.
Υπάρχουν έξι διαφορετικά είδη σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών.

Είναι χρήσιμο να τα αναλύσετε προτού αποφασίσετε:

1. Προσωπική βοήθεια. - Ένας εκπρόσωπος της επιχείρησης εξυπηρετεί πελάτες

2. Ειδική προσωπική βοήθεια.- Εκπρόσωπος της επιχείρησης για ειδική ομάδα πελατών

3. Αυτοεξυπηρέτηση.- Οι πελάτες επιλέγουν και παίρνουν αυτό που θέλουν

4. Αυτοματοποιημένες Υπηρεσίες.- Προσφορά βασισμένη στις προηγούμενες προτιμήσεις των
πελατών (Amazon)

5. Κοινότητες.- Μια ομάδα συντονισμού στηρίζει την επιχείρηση με προσφορά

6. Συν-δημιουργία.- Οι πελάτες βοηθούν στη δημιουργία της προσφοράς της επιχείρησης (Lego)



Συν-δημιουργία: Μελέτη περίπτωσης Nike+

Τι είναι η Nike+;

Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου οι δρομείς και οι λάτρεις του αθλητισμού μπορούν 
να μοιραστούν εμπειρίες,

αποτελέσματα, συμβουλές σχετικά με διαφορετικούς τύπους αθλημάτων. 

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα κοινωνικό δίκτυο και ένα από τα σημεία πρόσβασης

είναι η εφαρμογή Nike + που επιτρέπει στους δρομείς να παρακολουθούν τις επιδόσεις 
τους και να μοιράζονται εμπειρίες και διαδρομές. 
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ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Μια εταιρεία πραγματοποιεί έσοδα με 7 διαφορετικούς τρόπους:

1. Πώληση περιουσιακών στοιχείων.- Μεταβίβαση της κυριότητας ενός φυσικού αγαθού

2. Δανεισμός / Εκμίσθωση / Ενοικίαση.- Πώληση αποκλειστικού δικαιώματος σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο για ορισμένο χρόνο (Xerox)

3. Τέλη συνδρομής.- Χρέωση μιας υπηρεσίας που προσφέρεται μόνιμα

4. Τέλος χρήσης.- Χρέωση για τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας 

5.Αδειοδότηση.- Χρέωση για τη χρήση προστατευόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας

6.Τέλη μεσιτείας- Χρέωση για τη διαμεσολάβηση μεταξύ πωλητή-αγοραστή

7.Διαφήμιση.- Χρέωση για την παροχή βοήθειας σε τρίτους για σκοπούς προώθησης
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: TWITTER

Παράδειγμα: Ροές εσόδων μέσω Twitter

- Αδειοδότηση ροών δεδομένων

- Προώθηση λογαριασμών

- Προώθηση Promoted Accounts

- Αναλυτικά στοιχεία



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• Οι δραστηριότητες που βοηθούν μια επιχείρηση να επιβιώσει

• Η επιχείρηση πρέπει να τις αναγνωρίσει και να τις συμπεριλάβει στο 
επιχειρηματικό της μοντέλο 

• Οι βασικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

1.Παραγωγή.- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παροχή ενός φυσικού αγαθού

2. Επίλυση προβλημάτων.- Αναφέρεται στη ρύθμιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν

3. Πλατφόρμα/δίκτυο. - Οι κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης σχετίζονται με 
την πλατφόρμα και το δίκτυο γενικότερα της επιχείρησης



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.Παραγωγή: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παροχή ενός φυσικού αγαθού

Απαιτεί μεγάλες επενδύσεις και επικεντρώνεται στην πρόταση αξίας

Βασικές δραστηριότητες (ορισμένες από τις ακόλουθες):

- Έλεγχος της παραγωγής και της μεταποίησης

- Διαχείριση ιστοσελίδων, ηλεκτρονικές παραγγελίες και διανομή προϊόντων

- Στρατηγική προώθησης εμπορικής επωνυμίας

- Μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων

- Σχεδιασμός προϊόντων και συσκευασιών



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2. Επίλυση προβλημάτων.- Αναφέρεται στη ρύθμιση των προβλημάτων 

που προκύπτουν

• Χρειάζεται τεράστια γνώση και μόνιμη μελέτη του τομέα της 

διοίκησης επιχειρήσεων

• Υπάρχουν πολλά διαφορετικά προβλήματα προς επίλυση. 

Παράδειγμα: Computer Service Providers



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΔΙΚΤΥΟ

3.Πλατφόρμα / δίκτυο.° Όταν η πλατφόρμα αποτελεί βασικό πόρο μιας 

επιχείρησης

• Οι κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης σχετίζονται με την 

πλατφόρμα και το δίκτυο γενικότερα της επιχείρησης

• Χρειάζεται εμπορική προσαρμογή (branding) και λογισμικό που 

αποτελούν εξίσου σημαντικές δραστηριότητες.



ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι κάθε επιχείρησης πρέπει να δημιουργούν αξία για τους πελάτες της

Μπορούν να ανήκουν, να μισθώνονται ή να παρέχονται από τους συνεργάτες της 
εταιρείας

Υπάρχουν τέσσερα κυρίως είδη βασικών πόρων:

1. Φυσικοί πόροι (εξοπλισμός, μικρά περιουσιακά στοιχεία, κτίρια, ...)

2. Διανοητικοί πόροι (εμπορικές επωνυμίες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ΔΔΙ, ...)

3. Ανθρώπινο δυνατμικό (προσωπικό, επαφές, ...)

4. Οικονομικοί πόροι (πρόσβαση σε χρηματοποιοκονομικά προϊόντα)



ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

• Κάθε επιχείρηση πρέπει να συνάπτει στρατηγικές συμμαχίες με εταίρους

• Η σύναψη εταιρικών σχέσεων απαιτεί τον συνδυασμό ορισμένων παραγόντων:

• Συμφωνίες εταιρικής σχέσης

• Ορισμός προσδοκιών.

• Επιπτώσεις στο πελατολόγιο της επιχείρησης.- Πρέπει να είναι επωφελής για τους 
πελάτες

• Αμοιβαία επωφελής κατάσταση. Και οι δύο πλευρές πρέπει να έχουν κέρδος.

• Επιλογή εταιρικών σχέσεων. Προς εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ 
FACEBOOK

Είναι συνεργάτες περιεχομένου:

▪ Τηλεοπτικά προγράμματα

▪ Ταινίες

▪ Μουσική

▪ Άρθρα
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Είναι οι οικονομικές συνέπειες της λειτουργίας ενός επιχειρηματικού μοντέλου

Μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις εξής:

• Βάσει κόστους (Cost-Driven): Ελαχιστοποίηση κόστους 

• Βάσει αξίας (Value-Driven): Όταν η εταιρεία προσπαθεί να προσφέρει στους 
πελάτες την καλύτερη αξία 

• Σταθερό κόστος (Fixed costs): Όταν τα έξοδα δεν εξαρτώνται από το 
επίπεδο παραγωγής της εταιρείας 

• Μεταβλητό κόστος (Variable Costs): Όταν τα έξοδα εξαρτώνται από τον 
όγκο παραγωγής της εταιρείας

• Οικονοµίες κλίµακας (Economies of Scale): Το κόστος ανά μονάδα μειώνεται 
όταν η παραγωγή αυξάνεται

• Οικονοµίες φάσµατος (Economies of Scope): Προσφορά άλλων 
«συνδεδεμένων» προϊόντων



ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

• Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι το δάσος και τα στοιχεία του τα δέντρα

• Αυτό που είναι σημαντικό είναι το δάσος, άρα ίσως χρειαστεί να θυσιάσουμε δέντρα

• Κανένα στοιχείο του Καμβά δεν είναι σημαντικό από μόνο του

• Όλα προέρχονται από την πρόταση αξίας και ο σκοπός είναι να υπάρξει κέρδος

• Τα στοιχεία και οι συνδέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι ισορροπημένα

• Όλα μαζί θα οδηγήσουν από την πρόταση αξίας στο κέρδος

• Η διοίκηση πρέπει να βλέπει και το δάσος και τα δέντρα στον Καμβά 

Επιχειρηματικού Μοντέλου



ΛΙΤΟΣ ΚΑΜΒΑΣ

Ο Λιτός Καμβάς είναι ένας Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου με ορισμένες 
διαφορές 

Για επιχειρηματίες χωρίς προηγούμενη πείρα ή/και σε μια επισφαλή επιχείρηση

Ο Λιτός Καμβάς τροποποιεί τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου ως εξής:

• Οι Βασικοί Εταίροι γίνονται Πρόβλημα

• Οι Βασικοί Πόροι γίνονται Βασικές Μετρήσεις

• Οι Βασικές Δραστηριότητες γϊνονται Λύση

• Οι Πελατειακές Σχέσεις γίνονται Αθέμιτα Πλεονεκτήματα



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: NESPRESSO

• Η περίπτωση της Nespresso παρουσιάζει ενδιαφέρον.

• Ο Nespresso άρχισε να εργάζεται στον χώρο του χονδρικού εμπορίου 
τη δεκαετία του 1990.

• Κοινή επιχείρηση με έναν κατασκευαστή μηχανής που διατηρούσε 
επίσης ένα δυναμικό πωλήσεων. 

• Το μοντέλο απέτυχε και η εταιρεία σχεδόν χρεοκόπησε.

• Γύρω στο 2000, η Nespresso καινοτόμησε στο επιχειρηματικό της 
μοντέλο και του έδωσε τη σημερινή του μορφή



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: NESPRESSO

Η περίπτωση της Nespresso παρουσιάζεται στους ακόλουθους δύο 
συνδέσμους:

• https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk

• http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-
nespresso

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο μοντέλων

Αλλά η ιδέα είναι η ίδια 

https://www.youtube.com/watch?v=JIzl-OEspZk
http://www.emprenderesposible.org/aplicando-el-modelo-canvas-nespresso


ΔΕ4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ 
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ΔΕ8 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΝΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΕ10 ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΔΕ1 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΕ9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΔΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΜ (ΔΕ7) ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΕ12 PITCHING 

ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΔΕ6 ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ 

ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΑΣ

ΔΕ5 ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΞΙΑΣ

ΔΕ4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΣΗ

ΔΕ4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΣΗ

Οι Διδακτικές Ενότητες του SCIENT που 
εφαρμόζονται στον Καμβά 
Επιχειρηματικού Μοντέλου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΜ 

(ΔΕ7) ΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ

Ο ΣΧΕΔΙΟΔΕ8 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΕΝΟΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ

ΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΕ11 ΑΠΟ ΤΟ 

BOOTSTRAPPING ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΤΟΥ AMAZON

https://youtu.be/434HUjsxfYw


ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ TΩΝ 
STARBUCKS

https://youtu.be/3TWfp1pvxHY


ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ 
LINKEDIN



ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ 
COCA COLA



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΩΡΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ 
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΜΒΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ!

• Θα λάβετε όλοι έναν τυπωμένο καμβά επιχειρηματικού μοντέλου.

• Έχετε 45’ για να συνεργαστείτε με την ομάδα σας και να τον συμπληρώσετε.

• Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητες σημειώσεις.

• Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν ήδη δοθεί.

• Στη συνέχεια, θα κάνετε μια δίλεπτη (2’) παρουσίαση του δικού σας καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου.

• Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους εκπαιδευτές και τους υπόλοιπους

• συμμετέχοντες

• Συνολική διάρκεια άσκησης: 120’. 



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ8: ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΛΙΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΔΕ8: ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΛΙΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΔΕ8: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΛΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το συμβατικό επιχειρηματικό σχέδιο

Το συνηθισμένο περιεχόμενο ενός συμβατικού επιχειρηματικού σχεδίου

Οι αδυναμίες ενός συμβατικού επιχειρηματικού σχεδίου (που το κατέστησαν παρωχημένο)

ΤΟ ΛΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η προσέγγιση της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (Lean Startup) 

Το λιτό επιχειρηματικό σχέδιο

Το λιτό επιχειρηματικό σχέδιο στην πράξη

Ένα καλό λιτό επιχειρηματικό σχέδιο: Βασικά στοιχεία

Τι γίνεται εάν οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες;



ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΛΙΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΜΒΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΛΙΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ

Μηχανισμός μέσω 
του οποίου μια 

εταιρεία κατευθύνει 
τη δημιουργία αξίας 

Σχέδιο 
εκτέλεσης που 

μπορεί να 
υλοποιήσει ένα 
Επιχειρηματικό 

Μοντέλο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΗΣΗ

1) Ένα επιχειρηματικό μοντέλο σχεδιάζεται και εκτελείται μόνο σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον. 

2) Οι δυνάμεις εκτός του επιχειρηματικού μας μοντέλου μπορούν να 

διαμορφώσουν τις αλληλεπιδράσεις και τη σχέση μεταξύ των 

στοιχείων του. 

3) Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνεχή διαδικασία 

προσαρμογών που αντανακλά τόσο το επιχειρηματικό μας μοντέλο 

όσο και το λιτό μας επιχειρηματικό σχέδιο 



ΣΥΝΕΠΩΣ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ; 

• Το περιβάλλον εντός του οποίου σχεδιάζεται ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι δεδομένο. 

• Πρέπει να δοκιμάσουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και με 
τους δύο τρόπους (εξωτερικό και εσωτερικό).

• Πρέπει να συνδέσουμε στενά το επιχειρηματικό μας σχέδιο 
(ΕΣ) με το επιχειρηματικό μας μοντέλο, χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες από το τελευταίο για να γράψουμε ένα λιτό ΕΣ. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χωρίσετε την αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού σας μοντέλου σε δύο μέρη: 

1) Εσωτερική (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)

1) Εξωτερική (ευκαιρίες και κίνδυνοι που προέρχονται από το 
περιβάλλον) 



1) ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δυνάμεις της αγοράς

Δυνάμεις της βιομηχανίας

Μακροοικονομικές δυνάμεις

Βασικές τάσεις

Η αξιολόγηση σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον θα μπορούσε να 
σας δώσει μια εικόνα για το αν η πρόταση αξίας σας έχει 

μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ; 

1) Αξιολόγηση πρότασης αξίας

2) Αξιολόγηση εσόδων/εξόδων

3) Αξιολόγηση υποδομής

4) Αξιολόγηση διεπαφής πελάτη



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πώς μπορούν οι εξωτερικές δυνάμεις να επηρεάσουν ή να απειλήσουν 
το επιχειρηματικό σας μοντέλο; 

1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ

2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ/ΕΞΟΔΩΝ

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Απειλές και ευκαιρίες



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ 
ΛΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ



ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Λιτό επιχειρηματικό 
σχέδιο 

Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου και καμβάς 
πρότασης αξίας

Στρατηγική Πρόταση αξίας, τμήματα πελατών, παυσίπονα και 
δημιουργοί κέρδους

Τακτικές Δυνάμεις περιβάλλοντος-αγοράς και βιομηχανικές 
δυνάμεις, τμήματα πελατών, ανάγκες πελατών και 
αυξομείωση αριθμού πελατών.

Μετρήσεις Ροή εσόδων και δομή εξόδων



ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Κυριαρχούσε κατά τον 20ο αιώνα (ακόμα και σήμερα σε ορισμένες 

περιπτώσεις). 

Για να μπορέσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις να λάβουν χρηματοδότηση από 

τράπεζες ή εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, ήταν ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να έχουν ένα συμβατικό επιχειρηματικό σχέδιο. 

Σπάνια χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για σκοπούς εσωτερικού 

προγραμματισμού ή διαχείρισης.

Διδάσκεται ακόμα στα περισσότερα πανεπιστήμια/ σχολές 

επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στόχος είναι να δείξουμε γιατί μια νεοφυής επιχείρηση θα ήταν μια ασφαλής και 

υποσχόμενη επένδυση για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων/ 

άλλους χρηματοδότες-ενδιαφερόμενους

Σχεδιάγραμμα 1:
Συμβατικό επιχειρηματικό 

σχέδιο



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στατικό. Μεμονωμένο συμβάν που δεν επανεξετάστηκε ή αναθεωρήθηκε ποτέ.

Υπερβολικά εκτενές. Για τους επενδυτές ο χρόνος είναι χρήμα: κανένας δεν το διαβάζει ποτέ

Υπεραισιόδοξες προβλέψεις των πωλήσεων, των κερδών και των αποδόσεων.

Υποβαθμισμένοι κίνδυνοι.

Ετοιμάστηκε χωρίς να υπάρχει επαφή με τους πελάτες. Δεν γίνεται συχνή ανατροφοδότηση 

από αυτούς.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω: Το συμβατικό επιχειρηματικό σχέδιο δεν ήταν ένα 

πρακτικό εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις νεοφυείς επιχειρήσεις. 



ΛΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΤΟ ΛΙΤΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ 

Οι παραπάνω αδυναμίες οδήγησαν στην πρόσφατη ανάπτυξη του λιτού 

επιχειρηματικού σχεδίου 

Βασίζεται στη φιλοσοφία της προσέγγισης της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης 

(lean start-up approach) και του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. 

«Μόλις οριστεί το επιχειρηματικό μοντέλο, οι νέες επιχειρήσεις επωφελούνται 

από τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, γιατί μπορούν να προσδιορίσουν και να 

περιγράψουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.» Steve Blank.

Η προσέγγιση της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης ολοκληρώνεται μόνο μετά τη 

σύνταξη ενός σχεδίου υλοποίησης: του ΛΙΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σε αντίθεση με το συμβατικό σχέδιο, το λιτό σχέδιο:

✓ Είναι πολύ σύντομο. Δείχνει μόνο ενέργειες που απαιτούν προσοχή/ δράση (σε μορφή σημείων).

✓ Παρέχονται λεπτομέρειες μόνο όταν εμπλέκονται επενδυτές/χρηματοδότες.

✓ Χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς εσωτερικού προγραμματισμού. 

✓ Αναθεωρείται / παρακολουθείται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με τον Τim 

Berry), χάρη στη μικρή του έκταση. Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης, με βάση τα σχόλια των 

πελατών, είναι ζωτικής σημασίας 

✓ Ένα λιτό επιχειρηματικό σχέδιο καθοδηγεί την εταιρεία προς τους στόχους της, την 

παρακολούθηση και διαχείριση της προόδου που σημειώνει, τις προσδοκίες και τις ευθύνες της.



Το λιτό σχέδιο αναθεωρείται τακτικά γιατί,  

όπως είπε κάποτε ο μποξέρ Mike Tyson:

«Όλοι έχουν ένα σχέδιο μέχρι να τους χτυπήσουν στο πρόσωπο».

ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:  
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ!



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΌΣ ΚΑΛΟΎ ΛΙΤΟΎ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ  

Σχεδιάγραμμα 3: Λιτός επιχειρηματικός σχεδιασμός 
(όπως περιγράφεται από τον Tim Berry)



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΙΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

1. Η στρατηγική σας είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Καταγράψτε τη στρατηγική σας: 

• Το πρόβλημα /τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς στην οποία στοχεύετε

• Την προτεινόμενη λύση μέσω της προσφοράς ενός προϊόντος / μιας υπηρεσίας.

• Τι ακριβώς κάνει το προϊόν/ υπηρεσία σας διαφορετικό και καλύτερο από τις 

διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις/ τον ανταγωνισμό.  

• Περιγράψτε την ταυτότητα της επιχείρησής σας με βάση τα πλεονεκτήματα, 

τις βασικές ικανότητες και τους απώτερους στόχους σας. Πιθανές αδυναμίες 

που πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστούν.



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΙΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2. Τακτική: Μια στρατηγική χωρίς τακτική είναι η πιο αργή διαδρομή προς τη νίκη, και η

τακτική χωρίς στρατηγική είναι ο θόρυβος πριν από την ήττα.

• Η στρατηγική χρειάζεται τακτικές υλοποίησης. Στην πράξη, αυτό είναι το σχέδιο μάρκετινγκ,

το προϊόν σας ή το σχέδιο παροχής υπηρεσιών, καθώς και άλλα σχέδια τακτικής.

3. Ορόσημα/ μετρήσεις / βασικοί δείκτες απόδοσης: Βασικές υποθέσεις, σημαντικά

ορόσημα, ευθύνες εργασίας και προσδοκίες απόδοσης σε αντικειμενικούς αριθμούς, όπως είναι

η αξία των πωλήσεων, οι πωληθείσες μονάδες, το μερίδιο αγοράς, το κόστος μάρκετινγκ (CAC /

LTV), οι ειδικές προσφορές, τα νέα σημεία πώλησης, το σημείο ισοσκελισμού, το χρονικό

διάστημα απόσβεσης κ.λπ.



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΙΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4. Προβλέψεις σε σχέση με τα κέρδη σας, τη ρευστότητα, την οικονομική θέση  

- Προβλεπόμενοι λογαριασμοί κερδών και ζημιών

- Προβλεπόμενες ταμειακές ροές

- Προβλεπόμενοι ισολογισμοί

- Για τους πρώτους 12 μήνες, λεπτομερείς μηνιαίες προβλέψεις για όλα τα πιο 
πάνω. Στη συνέχεια για άλλα δύο χρόνια και έπειτα για 3 συνολικά χρόνια, ως 
ετήσιες προβλέψεις.

- Οι προβλέψεις αυτές δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αισιόδοξες, αλλά ρεαλιστικές, 
ακόμα και συντηρητικές, εάν γίνεται.

- Τακτική ανάλυση ευαισθησίας.



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΛΙΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

- Οι προβλέψεις πρέπει να παρακολουθούνται στενά και όταν προκύπτουν 

αρνητικές διακυμάνσεις, να λαμβάνονται γρήγορα διορθωτικά μέτρα.

- Η ρευστότητα (διαθέσιμα μετρητά) μπορεί να ανεβάσει ή να κατεβάσει 

οποιαδήποτε επιχείρηση: πολλές κερδοφόρες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν 

λόγω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας.

- Επομένως, παρακολουθείτε σταθερά τη θέση ρευστότητας/ ταμειακών ροών 

της επιχείρησης και προχωρήστε έγκαιρα για να την αποκαταστήσετε, εάν 

χρειαστεί, προτού είναι πολύ αργά.



ΛΙΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:
ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Κρατήστε το σχέδιό σας σύντομο και βεβαιωθείτε ότι το αναθεωρείτε τακτικά. Προσθέστε 

λεπτομέρειες μόνο εάν εμπλέκονται επενδυτές / χρηματοδότες (εκδήλωση επιχειρηματικού σχεδίου). 

Παρακολουθείτε την πρόοδο που σημειώνεται σε αντιδιαστολή με το σχέδιο. Μαθαίνετε από τα 

λάθη σας. Ζητήστε εξηγήσεις από αυτούς που ευθύνονται για τις αρνητικές διακυμάνσεις.

✓ Ικανοποιήστε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών με το χαμηλότερο δυνατό σταθερό και 

μεταβλητό κόστος, ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ. Λαμβάνετε αποφάσεις πριν από τον ανταγωνισμό.

✓ Σημειώστε όσα δεν ήταν αναμενόμενα και 

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι: Τ«Δεν είναι το ισχυρότερο από τα είδη που επιβιώνουν, ούτε τα πιο 

έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται στην αλλαγή». – CHARLES DARWIN.

`



ΑΣΚΗΣΗ 1 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΡ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Διαβάστε από προηγουμένως, πριν από το μάθημα, το πραγματικό λιτό 
επιχειρηματικό σχέδιο που σας έχει δοθεί με τίτλο Θεματικό μπαρ στο Βερολίνο και 
δώστε μας τα σχόλιά σας/ ανατροφοδότηση, με βάση τις ακόλουθες ερωτήσεις:

-Εξηγείται με σαφήνεια η ομάδα-στόχος της νέας αυτής επιχείρησης;

-Τεκμηριώνονται με σαφήνεια οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη νέα επιχειρηματική 
ιδέα;

-Είναι σαφές το επιχειρηματικό μοντέλο;

Αυτή η μελέτη περίπτωσης είναι διαθέσιμη σε μορφή PDF (θα δοθεί από τους 
εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες). 



ΑΣΚΗΣΗ 2
ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΔΡΥΤΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να προσκαλέσουν τουλάχιστον έναν ιδρυτή νεοφυούς 

επιχείρησης που έχει αναπτύξει ένα λιτό επιχειρηματικό σχέδιο για να το παρουσιάσει στους 

συμμετέχοντες, δείχνοντας πώς αυτό έχει αλλάξει/ αναπτυχθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί από τον ομιλητή στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά την 

ανάπτυξη του επιχειρηματικού του σχεδίου, σε ποιες ενότητες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, τι 

ζητούσαν οι επενδυτές, συμβουλές για το πώς να προετοιμαστεί αυτό σωστά και αποτελεσματικά, πώς 

τον βοήθησε στα επόμενά του βήματα.

Εκτιμώμενη διάρκεια παρουσίασης από τον προσκεκλημένο ομιλητή: 20’-25’

Χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις: 20-25’.

Συνολικός χρόνος: 50’. 



ΑΣΚΗΣΗ 3
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ☺

Μόλις ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SCIENT, κάθε συμμετέχοντας θα
πρέπει να αναπτύξει το δικό του λιτό επιχειρηματικό σχέδιο και να το συζητήσει με
τον μέντορά του κατά τους επόμενους μήνες.

Παρέχονται συγκεκριμένα πρότυπα για την ανάπτυξη των έργων (χρηματοοικονομικό
μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου), προκειμένου να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες
στην εύκολη πραγματοποίηση υπολογισμών και στην ανάπτυξη διαφορετικών
σεναρίων και ανάλυσης ευαισθησίας.



ΣΧΕΤΙΚΌ ΒΊΝΤΕΟ

Λιτό επιχειρηματικό σχέδιο

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q

https://www.youtube.com/watch?v=k_q_ifSFP3Q


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ: Το σημείο στο οποίο το ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ισούται με το ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ
(σταθερό και μεταβλητό - βλέπε παρακάτω για τον ορισμό τους).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η περίοδος αποπληρωμής στον προϋπολογισμό κεφαλαίου αναφέρεται
στην χρονική περίοδο που απαιτείται για την ανάκτηση των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν σε μια
επένδυση. Για παράδειγμα, μια επένδυση $ 2000 που επιστρέφει $ 500 ανά έτος θα έχει τετραετή
περίοδο αποπληρωμής. Η χρονική αξία του χρήματος δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: Το μεταβλητό κόστος είναι ανάλογο με τον όγκο παραγωγής αγαθών και
υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή και μειώνεται όσο μειώνεται η
παραγωγή.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ: Στη λογιστική διαχείρισης, τα πάγια έξοδα ορίζονται ως δαπάνες που δεν
μεταβάλλονται ανάλογα με τον όγκο / δραστηριότητα της επιχείρησης, εντός της σχετικής περιόδου. Για
παράδειγμα, ένας έμπορος λιανικής πώλησης πρέπει να πληρώσει τα ενοίκια και τους λογαριασμούς,
ανεξάρτητα από τις πωλήσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Όταν πρέπει να καταγράφετε τις 
λογιστικές συναλλαγές (πωλήσεις ή αγορές αγαθών / υπηρεσιών) την περίοδο που 
πραγματοποιούνται και όχι την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν οι ταμειακές ροές που 
σχετίζονται με αυτές. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του λογαριασμού 
κερδών / ζημιών, αλλά δεν εφαρμόζεται κατά τη δημιουργία της ταμειακής ροής).

ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση 
που παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος (ή τη ζημία), δηλαδή τη διαφορά μεταξύ 
εσόδων και εξόδων μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού 
διαστήματος, συνήθως ενός έτους.

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ) 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ)

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ = ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ



ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η πρόβλεψη ή διαχείριση των ταμειακών ροών αποτελεί βασική πτυχή της
οικονομικής διαχείρισης μιας επιχείρησης, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες σε μετρητά για να αποφευχθεί
μια κρίση ρευστότητας. Η πρόβλεψη των ταμειακών ροών είναι σημαντική, επειδή, εάν μια επιχείρηση δεν
διαθέτει μετρητά και δεν είναι σε θέση να λάβει νέα χρηματοδότηση, θα καταστεί αφερέγγυος / σε πτώχευση.
Επομένως, οι ταμειακές ροές χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση, σχεδιασμό και δράση, πολύ πριν από πιθανά
μελλοντικά ταμειακά ελλείμματα. Μια προβλεπόμενη κατάσταση ταμειακών ροών μπορεί να καλύψει
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το σκοπό της προετοιμασίας της (συνήθως για 3, 6, 12 μήνες) και
καταρτίζεται κάθε μήνα για όλους τους μήνες της σχετικής περιόδου. Στις ταμειακές εισροές κάθε μήνα, η
κατάσταση παρουσιάζει τις εκτιμώμενες εισπράξεις μετρητών του μήνα από οποιαδήποτε πηγή, δεδομένου ότι θα
πραγματοποιηθούν (έσοδα από συνήθεις πωλήσεις / οφειλέτες, πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, έσοδα
από νέα τραπεζικά δάνεια). Στις ταμειακές εκροές κάθε μήνα, η κατάσταση παρουσιάζει τις εκτιμώμενες
πληρωμές, δεδομένου ότι θα πραγματοποιηθούν (πληρωμές για σταθερό / μεταβλητό κόστος, αποπληρωμή
δανείων, αγορά νέων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Δήλωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων (καθαρής θέσης) μιας
επιχείρησης ή άλλου οργανισμού σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως ετοιμάζεται στο τέλος του
έτους). Σε αντίθεση με

τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και προβλέψεων ταμειακών ροών που είναι ροές συγκεκριμένων
χρονικών περιόδων (π.χ. για την περίοδο 01/01 έως 31/12/17), ένας ισολογισμός είναι στατικός: μία φωτογραφία
της επιχείρησης που λαμβάνεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή (π.χ. 31/12/17).



ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΕΣ. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ: Ο οφειλέτης είναι ένα πρόσωπο ή μια 
επιχείρηση που οφείλει χρήματα σε τρίτο μέρος. (Το μέρος στο οποίο οφείλονται τα 
χρήματα είναι συχνά ένας προμηθευτής ή μια τράπεζα που θα αναφέρεται ως πιστωτής).

• Ένας πιστωτής είναι ένα πρόσωπο, μια τράπεζα ή άλλη επιχείρηση που έχει δανειστεί 
χρήματα ή έχει παραχωρήσει πίστωση σε άλλο μέρος. (Το μέρος στο οποίο χορηγήθηκε 
η πίστωση είναι συχνά πελάτης που αναφέρεται ως οφειλέτης).

• Εάν μια Εταιρεία Χ προμηθεύσει πρώτες ύλες με πίστωση σε μια εταιρεία Υ, τότε η 
εταιρεία Χ είναι πιστωτής της εταιρείας Υ και η εταιρεία Υ είναι οφειλέτης στην εταιρεία Χ.

ΑΠΟΘΕΜΑ: Το απόθεμα αφορά αγαθά και υλικά (πρώτες ύλες, εργασίες σε εξέλιξη, έτοιμα 
προϊόντα) που κατέχει μια επιχείρηση με απώτερο στόχο την πώλησή τους. 

Ρευστότητα VS Κερδοφορία  Η ρευστότητα αναφέρεται στα περιουσιακά στοιχεία μιας 
εταιρείας που μπορεί να μετατρέψει γρήγορα και εύκολα σε μετρητά χωρίς να χάσουν την 
αξία τους, ενώ η κερδοφορία είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να πραγματοποιεί κέρδος 
(βάσει της αρχής των δεδουλευμένων, βλέπε παραπάνω). Προφανώς, το πιο ρευστό 
περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρείας είναι τα μετρητά, ακολουθούμενα από καλούς οφειλέτες 
και ταχέως μεταβαλλόμενα αποθέματα.



ΣΧΕΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Μπορεί μια κερδοφόρα επιχείρηση να χρεοκοπήσει;

Η μεγιστοποίηση των κερδών είναι ο απώτερος στόχος για όλους τους επιχειρηματίες. Αλλά, το 
να είναι μια επιχείρηση κερδοφόρα και το να είναι σε θέση να πληρώνει τους οφειλόμενους 
λογαριασμούς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 

Η Chelsea King, εμπορική τραπεζίτης για τη JP Morgan Chase, έχει διαπιστώσει ότι ένα από τα 
πιο δύσκολα πράγματα για έναν νέο ιδιοκτήτη επιχείρησης είναι να εξασφαλίσει ότι έχει 
χρήματα για να πληρώσει τους οφειλόμενους λογαριασμούς. «Πολλές μικρές επιχειρήσεις 
έχουν πελάτες που πληρώνουν 30 ή 60 ημέρες αφού λάβουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
τους. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, τα 
ενοίκια και τους υπαλλήλους τους, προτού λάβουν την πληρωμή από τους πελάτες τους», 
σημείωσε η Chelsea. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, 
ενδέχεται να δουν την επιχείρησή τους να αποτυγχάνει, παρά την κερδοφορία της.

Συνεπώς, η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ ΝΑΙ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ 
ΖΗΜΙΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic

http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-strategies-
5148.html

http://www.diffen.com/difference/Strategy_vs_Tactic
http://smallbusiness.chron.com/business-tactics-strategies-5148.html


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ9: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΔΙ

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα ΔΔΙ σας για να αποφύγετε διαφωνίες, 
απάτες ή συγκρούσεις με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.



ΔΕ9: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΔΙ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΕ8

2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

6. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

9. ΑΣΚΗΣΗ

10. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ



ΔΕ9: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΔΙ

Προτείνουμε να κάνετε μια εισαγωγή στους φοιτητές προτού

παρουσιαστεί αυτή η ενότητα, ώστε να αξιολογήσετε σε ποιο βαθμό

είναι ενημερωμένοι και ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.

Σας προτείνουμε να αφιερώσετε λιγότερο χρόνο σε αυτό

το θέμα και περισσότερο σε άλλες Διδακτικές Ενότητες. 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕ8 ΜΕ ΔΕ9

Από την αρχή της σύλληψης μιας ιδέας, οι ιδρυτές των νεοφυών επιχειρήσεων 
πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται πώς μπορούν να προστατεύσουν τα ΔΔΙ τους 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε διαμάχες, απάτες ή συγκρούσεις με 

άλλα εμπλεκόμενα μέλη.

Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους, 
γιατί οι περισσότεροι εργάζονται ακόμα σε πανεπιστήμια. 

Έχουμε δει όλα όσα σχετίζονται με την πρόταση αξίας, την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και την εξεύρεση πελατών, πώς μπορεί ο ιδρυτής νεοφυούς 

επιχείρησης να αξιοποιήσει χρήσιμα εργαλεία όπως τον Καμβά Επιχειρηματικού 
Μοντέλου, το Λιτό Επιχειρηματικό Σχέδιο κ.λπ.

Τώρα έφτασε η ώρα να μάθουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την 
επιχειρηματική ιδέα και γιατί είναι σκόπιμο να το κάνουμε!



ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΙΔΕΑ;

 ΤΙ ΙΔΕΑ;  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ;

➢ Τεχνική καινοτομία

➢ Υπηρεσίες καινοτομίας

➢ Καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο 

➢ Σχεδιασμός καινοτομίας

➢ Κοινωνική καινοτομία

➢ Τεχνολογική καινοτομία

 ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ;

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

 ΣΧΕΔΙΑ

 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



ΑΞΙΕΣ

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΕΔΑΦΙΚΟΤΗΤΑ

 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΚΟΙΝΟΛΟΓΗΣΗ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ;

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος που αναγνωρίζει σε κάποιον το δικαίωμα 
αποκλειστικής εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης, εμποδίζοντας τρίτους να την 
κατασκευάσουν, πουλήσουν ή χρησιμοποιήσουν, χωρίς τη συγκατάθεση του 

ιδιοκτήτη. Ως αντιστάθμισμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας διατίθεται στο κοινό για 
ενημέρωσή του.

ΕΙΔΗ

 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας προϊόντων: Προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τη
μορφή ή τη δομή τους. Προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τη σύνθεσή τους

 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας διαδικασιών: Σειρά ή σύνολο ενεργειών που στοχεύουν
στην απόκτηση ενός προϊόντος ή σε τεχνικό αποτέλεσμα.



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 NEO

 ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ; 

 Οι ανακαλύψεις, οι επιστημονικές θεωρίες και οι μαθηματικές μέθοδοι.

 Λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα ή οποιαδήποτε άλλη αισθητική δημιουργία, καθώς 
και επιστημονικά έργα.

 Σχέδια, κανόνες και μέθοδοι για την εκτέλεση διανοητικών δραστηριοτήτων, 
παιχνιδιών ή οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Μέθοδοι για την παρουσίαση πληροφοριών.

 Μέθοδοι χειρουργικής ή θεραπευτικής αγωγής ή διαγνωστικές μέθοδοι που 
εφαρμόζονται στο σώμα του ανθρώπου ή των ζώων.



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ (Ισπανία στην παρουσίαση αυτή)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

 ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 20 ΕΤΗ



ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ;
 Αφορά τον εφευρέτη / δικαιούχο

- Δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ ανθρώπων εν ζωή

 Εφεύρεση από πολλούς ανθρώπους ξεχωριστά

- Κανόνας του πρώτου αιτούντος εφευρέτη

- Νομικές ενέργειες για την προστασία του νόμιμου κατόχου δικαιωμάτων

 Κοινή εφεύρεση από πολλούς ανθρώπους

- Κοινή ιδιοκτησία

 Εφεύρεση εργαζομένων

- Υπηρεσιακή εφεύρεση

- Μεικτή εφεύρεση

- Πανεπιστημιακή εφεύρεση



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής της προστασίας

Αρχή εδαφικότητας

 Χρονικό πεδίο εφαρμογής της προστασίας

Διάρκεια αποκλειστικού δικαιώματος (20 χρόνια)

 Αντικειμενικός σκοπός της προστασίας

Ισχυρισμοί περιεχομένου



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 Πράξεις που διεξάγονται στον ιδιωτικό τομέα

 Πράξεις που διεξάγονται για πειραματικούς σκοπούς

 Κοινοτική ανάλωση

 Το προνόμιο των αγροτών και των κτηνοτρόφων

 Δικαίωμα προηγούμενης χρήσης

 Εξαρτώμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 Ισχυρή θέση στην αγορά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Αυξημένα κέρδη και καλύτερη απόδοση των επενδύσεων

 Πρόσθετα έσοδα από τη χορήγηση άδειας για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τη μεταβίβασή του. 

 Πρόσβαση σε νέες αγορές.

 Μείωση του κινδύνου παράβασης. 

 Αύξηση της δυνατότητας χρηματοδότησης με λογικό επιτόκιο.

 Η κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας επιτρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό να λάβετε με επιτυχία 

νομικά μέτρια ενάντια σε όσους αντιγράφουν ή μιμούνται την προστατευμένη σας εφεύρεση.

 Θετική εικόνα για την εταιρεία σας.



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Προσωρινή προστασία έναντι 
σφετεριστών

 Γενικός κανόνας: Όταν 
δημοσιεύεται στα Επίσημα Δελτία 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (BOPI)

 Όταν κάποιος τρίτος παραβιάζει το 
καθήκον εμπιστευτικότητας ή 
σχέσης εμπιστοσύνης



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM (Ισπανία)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ EPO

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ OMPI / Υπηρεσία στη χώρα προορισμού



ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της
χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

 Περίπου 30 μήνες

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

 Περίπου 30-36 μήνες



ΚΟΣΤΟΣ

 Εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ισπανία χωρίς προηγούμενη εξέταση € 800

 Εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ισπανία με προηγούμενη εξέταση € 1.200

 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2015) (δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
επικύρωσης και μετάφρασης): € 5.000

 Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (2015) (συμπεριλαμβάνεται το κόστος 
επικύρωσης και μετάφρασης σε 11 χώρες): περίπου € 40.000

 Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  (Διεθνής Φάση χωρίς 
προκαταρκτική εξέταση): € 3.250



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΥΑΛΙΑ APPLE



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 APPLE Vs SAMSUNG 
(ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Είναι ένας τίτλος που αναγνωρίζει σε κάποιον το δικαίωμα αποκλειστικής 
εκμετάλλευσης μιας εφεύρεσης, εμποδίζοντας τρίτους να την κατασκευάσουν, 

πουλήσουν ή χρησιμοποιήσουν

χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ως αντιστάθμισμα, το υπόδειγμα 
χρησιμότητας

διατίθεται στο κοινό για γενική ενημέρωση



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

 Να είναι αδιαμφισβήτητα ΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10 ΕΤΗ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ VS ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

 Ένα υπόδειγμα χρησιμότητας πρέπει να εκδηλώνεται μέσω της μορφής, της δομής ή της σύστασης 
ενός αντικειμένου για την επίτευξη ενός τεχνικού πλεονεκτήματος.

 Αυτό δεν περιλαμβάνει διαδικασίες που μπορούν να προστατευθούν μόνο με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας.

 Η διάρκεια προστασίας είναι μικρότερη: 10 χρόνια από την εφαρμογή τους, για να προστατευθούν 
λιγότερο καινοτόμες εφευρέσεις.

 Δεν πραγματοποιείται εξέταση ή έκθεση για την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης τεχνικής. 
Υπάρχει μια πρόσκληση για ενστάσεις από τρίτους.

 Η χορήγηση του υποδείγματος χρησιμότητας είναι ταχύτερη και το κόστος του χαμηλότερο, σε 
σχέση με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Χρόνος καταχωρίσεως

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν

η αίτηση παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, αλλά

ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο: Περίπου 10 μήνες



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ VS ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ



ΚΟΣΤΟΣ

 ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ= € 74,92  + € 
26,46 =  €101,38 

 ΠΡΟΣΕΞΤΕ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ Η ΧΩΡΕΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

 Δεν δημοσιοποιείται

 Κανένα χρονικό ή εδαφικό όριο

 Κανένα κόστος καταχωρίσεως

 Άμεση εφαρμογή

 Καμία προστασία από τη μίμηση

 Κανένα κόστος καταχωρίσεως



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

https://www.youtube.com/user/cocacola


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους προϊόντος, η οποία 

προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. η γραμμή, το περίγραμμα, το 
χρώμα

το σχήμα, η υφή ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή της διακόσμησής του.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

De Matthieu Riegler, Wikimedia Commons, CC BY 3.0, $3



ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ 



ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ

 5 ΕΤΗ

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΣ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 ΑΔΗΛΩΤΟΣ: 3 ΕΤΗ

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ: 5 έτη, ανανεώσιμα για μέγιστο διάστημα 25 ετών



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

 Προς αποφυγή της αντιγραφής

 Πολιτική της εταιρείας

 Διασφάλιση εμπειρογνωμοσύνης

 Ζήτημα κύρους

 Για να μην νομίζουν οι άλλοι ότι αντιγράφω



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM (Ισπανία)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OMPI

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ OMPI/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ



ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της
χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

• Περίπου 3 ημέρες εάν η αίτηση εγκριθεί και 5 μήνες εάν η αίτηση παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα

Ευρωπαϊκό επίπεδο:

3 εβδομάδες - επιλογή για ταχεία διαδικασία 1 εβδομάδας



ΚΟΣΤΟΣ
 ΕΘΝΙΚΟ:

Αίτηση καταχώρισης € 74,93

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:

11 έως 20 σχέδια € 65,56                           21 έως 30 σχέδια € 54,45

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ: 

Αίτηση καταχώρισης € 230

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:

2 έως 10 σχέδια € 115           +11 σχέδια € 50                      Δημοσίευση μητρώου 120 
€

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΕΔΙΑ στην ίδια αίτηση:

2-10 σχέδια € 60              +11 σχέδια € 30

 ΔΙΕΘΝΕΣ (ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ) 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

 ΕΤΙΚΕΤΑ



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Εμπορική επωνυμία είναι το σημείο που διακρίνει στην αγορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 
εταιρείας, είτε αυτή είναι ατομική είτε κοινωνική. Η εμπορική επωνυμία αποτελεί ένδειξη της 
ποιότητας, ενώ ενημερώνει, διαφημίζει και αναφέρει την εταιρεία προέλευσης. 

ΕΙΔΗ

 Ονομαστικές

 Γραφικές

 Μεικτές

 Τρισδιάστατες

 Ηχητικές



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 Δείκτης ποιότητας

 Πληροφόρηση

 Διαφήμιση

 Δείκτης επιχειρηματικής προέλευσης



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 Οι λέξεις και οι συνδυασμοί λέξεων.

 Εικόνες, αριθμοί, σύμβολα και σχέδια.

 Τα γράμματα, οι αριθμοί και οι συνδυασμοί τους.

 Τρισδιάστατα σχήματα, καθώς και το περιτύλιγμα, η συσκευασία και η 

εμφάνιση του προϊόντος.

 Οι ήχοι, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η γραφική τους αναπαράσταση, 

για παράδειγμα σε μουσικό πεντάγραμμο.

 Οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω σημείων.



ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ;

 Σημεία που δεν ταιριάζουν στην έννοια της εμπορικής επωνυμίας

 Απουσία εμβλήματος

 Σήματα που επιβάλλονται από τη φύση ή το σχήμα του προϊόντος

 Σημεία ενάντια στον Νόμο, τη δημόσια τάξη ή την ηθική

 Παραπλανητικά σημεία

 Σημεία που αναπαράγουν ή μιμούνται επίσημα ονόματα και σύμβολα

 Παλαιότερες εμπορικές επωνυμίες

 Άλλα προηγούμενα δικαιώματα



ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

 ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ

 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ



ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

 Μεμονωμένες εμπορικές επωνυμίες

 Συλλογικές εμπορικές επωνυμίες

 Εμπορικές επωνυμίες εγγύησης



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το εμπορικό σήμα είναι ένα αναγνωρίσιμο σημείο, σχέδιο ή έκφραση 
που προσδιορίζει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης πηγής σε 

σχέση με άλλες. 



ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

 Γενικός κανόνας: ο πρώτος που το καταχωρεί

 Διεκδίκηση της κυριότητάς του στο Μητρώο, σε περίπτωση που δεν έχει 
ακόμη καταχωρηθεί

 Νομικές ενέργειες όταν η καταχώρηση δεν γίνεται σωστά



ΕΤΙΚΈΤΑ

Η ετικέτα είναι ένα κομμάτι χαρτί, πολυμερές, ύφασμα, μέταλλο ή άλλο υλικό που έχει 
τοποθετηθεί σε ένα δοχείο ή προϊόν, πάνω στο οποίο υπάρχουν γραπτές ή τυπωμένες 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με την εμπορική 

επωνυμία ή το εμπορικό σήμα.

"ASUS IIIIIII" του Milad Mosapoor -
Δικό του έργο. Άδεια χρήσης με την 

καταχώρηση μέσω Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:ASUS_IIIIIII.jpg#/media/File:ASUS_

IIIIIII.jpg



ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΕΘΝΙΚΟ 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

 ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα ισχύουν 
για 10 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μπορούν 
να ανανεώνονται στη συνέχεια για διαδοχικές περιόδους των δέκα ετών.



ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 Από την υποβολή αίτησης

Αποζημίωση

 Από τη χορήγηση

Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης στις οικονομικές συναλλαγές

Δεν έχουν άλλοι το δικαίωμα χρήσης στις οικονομικές συναλλαγές, χωρίς 
τη συγκατάθεσή σας

 Ανάλωση δικαιωμάτων



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ;

 Διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές διακρίνουν τα προϊόντα μεταξύ τους.

 Επιτρέπουν στις εταιρείες να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους.

 Είναι εργαλείο μάρκετινγκ και μπορεί να προβάλει την εικόνα και τη φήμη μιας 
εταιρείας.

 Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αδειοδότησης και να παρέχουν άμεση 
πηγή εσόδων μέσω δικαιωμάτων.

 Είναι σημαντικός παράγοντας στο franchising.

 Μπορούν να γίνουν σημαντικά στοιχεία του ενεργητικού.

 Ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να εργάζονται για τη διασφάλιση της ποιότητας 
του προϊόντος.

 Χρήσιμα στην αναζήτηση πίστωσης



ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM (Ισπανία)

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ OAMI

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ: OEPM/ OAMI/ OMPI/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ



ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει κάποιο
πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της
χορήγησης είναι:

Εθνικό επίπεδο:

• Μεταξύ 8 και 15 μηνών

Κοινοτικό επίπεδο:

• 5 μήνες και αν δεν υπάρχει πρόβλημα 4 μήνες με ταχεία διαδικασία

Διεθνές επίπεδο: Εξαρτάται από τη χώρα προορισμού



ΚΟΣΤΟΣ

 Εθνική εμπορική επωνυμία

€144,58 για την πρώτη κατηγορία

€ 96,33 για τη δεύτερη και κάθε διαδοχική κατηγορία

 Ευρωπαϊκή εμπορική επωνυμία 

€900-1.050 για τρεις κατηγορίες

€150 επιπλέον για πέραν των τριών κατηγοριών

 Διεθνής εμπορική επωνυμία – Εξαρτάται από τη χώρα προορισμού



ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελείται από προσωπικά δικαιώματα και 
κληροδοτήματα, που δίνουν στον συγγραφέα τον πλήρη έλεγχο και το 

αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου χωρίς περισσότερους 
περιορισμούς από αυτούς που ορίζει ο νόμος.

ΕΙΔΗ

 Κληρονομικά δικαιώματα

 Ηθικά δικαιώματα

 Συναφή δικαιώματα

 Δικαιώματα αναπαραγωγής

 Δικαίωμα δημοσιοποίησης

 Δικαιώματα μετάφρασης



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ



ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ
Από τη στιγμή της δημιουργίας του έργου, επειδή τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν 

φυσικό δικαίωμα και δεν απαιτούν διατυπώσεις για την άσκησή του. Ωστόσο, είναι 
καλό να καταχωρηθεί επίσημα, ώστε εάν παραβιαστεί, να είναι ευκολότερο να 

προστατευθεί.

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου προστατεύονται καθόλη τη διάρκεια της ζωής 
του δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά το θάνατό του ή τη δήλωση θανάτου του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

Θεωρείται συγγραφέας το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί οποιοδήποτε λογοτεχνικό, 
καλλιτεχνικό ή επιστημονικό έργο.

 Συνεργατικό έργο

 Συλλογικό έργο

 Σύνθετο έργο



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Βιβλία, φυλλάδια, έντυπα, αλληλογραφία, γραπτά, ομιλίες, διαλέξεις, δικαστικά 
υπομνήματα, ακαδημαϊκά συγγράμματα και άλλα έργα της ίδιας φύσης.

 Μουσικές συνθέσεις με ή χωρίς λέξεις.

 Δραματικά και δραματικά-μουσικά έργα, χορογραφίες και παντομίμες και γενικά 
θεατρικά έργα.

 Κινηματογραφικά έργα και άλλα οπτικοακουστικά έργα.

 Γλυπτά και έργα ζωγραφικής, σχεδιαστικής, χαρακτικής, λιθογραφίας, ιστορίες με 
εικόνες, κινούμενα σχέδια ή κόμικς, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων ή σκίτσων και 
άλλων έργων τέχνης, είτε εφαρμοσμένων είτε όχι.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Έργα, κατόψεις, μακέτες και σχέδια αρχιτεκτονικών και μηχανικών έργων.

 Γραφήματα, χάρτες και σχέδια σχετικά με την τοπογραφία, τη γεωγραφία και, 
γενικά, την επιστήμη.

 Φωτογραφικά έργα και έργα που δημιουργούνται με διαδικασία ανάλογη 
εκείνης της φωτογραφίας.

 Πρόγραμματα υπολογιστή.

 Βάση δεδομένων



ΠΑΡΑΓΩΓΑ

 Μεταφράσεις και προσαρμογές

 Αναθεωρήσεις, ενημερώσεις και σχολιασμοί

 Συνόψεις, περιλήψεις και αποσπάσματα.

 Μουσικές συνθέσεις.

 Οποιεσδήποτε αλλαγές σε λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό ή επιστημονικό έργο.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Δικαίωμα εκμετάλλευσης

 Ηθικά δικαιώματα

 Δικαίωμα διανομής

 Δημόσια επικοινωνία

 κ.λπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

 Προσωρινές αναπαραγωγές

 Ιδιωτικό αντίγραφο



ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ
Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση εξαρτάται από το εάν η αίτηση παρουσιάζει κάποιο 
πρόβλημα, αλλά ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της χορήγησης 

είναι:

Εθνικό επίπεδο:

• 1 μήνας

ΚΟΣΤΟΣ:

ΕΘΝΙΚΟ: € 13,20

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

 OMPI (διεθνές επίπεδο)



ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
GORILLA GLASS

• Είναι εμπορική επωνυμία (όχι εμπορικό σήμα) για εξειδικευμένο σκληρυμένο γυαλί που 
κατασκευάζεται από την Corning

• Το γυαλί χρησιμοποιείται κυρίως ως γυάλινο κάλυμμα για φορητές ηλεκτρονικές 
συσκευές.

• Χρησιμοποιείται σήμερα σε 4 δις συσκευές.

• Η Samsung κατασκευάζει το δικό της γυαλί Turtle, εναλλακτικό του γυαλιού Gorilla της 
Corning.

• Για τη Samsung, είναι ενδιαφέρον να επενδύσει σε Ε&Α για τη δημιουργία του δικού 
της γυαλιού.

• https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass


ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

AITEX

Πρόκειται για μη κερδοσκοπική ένωση που περιλαμβάνει εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας και συναφείς εταιρείες.

Κορυφαίο κέντρο έρευνας, καινοτομίας και τεχνικών υπηρεσιών (C. Valenciana)

Ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα με δημόσια χρηματοδότηση, τα αποτελέσματα 
των οποίων ωφελούν τον τομέα

Αυτό είναι σημαντικό όταν ο τομέας είναι σημαντικός σε μια περιφέρεια ή περιοχή

http://www.aitex.es/en/

http://www.aitex.es/en/


ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η AITEX είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να ενδιαφέρεται η Δημόσια Διοίκηση.

Η AITEX σήμερα εργάζεται στα εξής:

• Εξώθηση νέων πολυμερικών υλικών υψηλής απόδοσης

• Υφαντική αρχιτεκτονική

• Προσομοίωση της επιρροής της βροχής

• Αξιολόγηση της θερμομόνωσης σε κρίσιμες συνθήκες ανέμου.

• Ταξινόμηση της συμπεριφοράς στη φωτιά των υλικών εσωτερικού σχεδιασμού.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καθορίστε το είδος των ΔΔΙ που θα χρησιμοποιηθούν στην κάθε περίπτωση του 
άρθρου:

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-
18521880/?no-ist

1. S, Victor Whitmill v. Warner Bros. Entertainment Inc. (Τέχνη)

2. Isaac Newton κατά Gottfried Wilhelm Leibniz (Μαθηματικά)

8. Lucasfilm Ltd. κατά High Frontier και Lucasfilm κατά Επιτροπής για μια ισχυρή, 
ειρηνική Αμερική

9. A & M Records, Inc. κατά Napster Inc.

http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/?no-ist


ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Προσκαλέστε ως ομιλητή έναν εμπειρογνώμονα ΔΔΙ / δικηγόρο

ή έναν ιδρυτή νεοφυούς επιχείρησης, κάτοχο διδακτορικού που

διαχειρίστηκε θέματα ΔΔΙ σε σχέση με την καινοτόμο του επιχειρηματική 

ιδέα και που θα μπορέσει να εξηγήσει λεπτομερώς τα βήματα που 

ακολούθησε, τι θα πρέπει κανείς

να προσέξει κ.λπ.

Συνολική διάρκεια ομιλίας: 60’. 



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

• Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: https://www.eship.ox.ac.uk/i-have-idea-related-
research%E2%80%A6-now-what

• http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-
easier-than-ever

• Drones: http://drone-rules.eu/

• Σώζοντας τον κόσμο μέσω των νεοφυών επιχειρήσεων: 
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-to-feed-9-billion-people-startups-
global-food-problem-agriculture-venture-capital

• Νομικό εργαστήρι για νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

• https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-
medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-
source=fb&utm-term=listing

• Google maps σε αθλητικά παπούτσια

• http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6

http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-easier-than-ever
http://www.dirtywheel.com/news/631/10-brilliant-tips-and-hacks-to-make-your-home-life-easier-than-ever
http://drone-rules.eu/
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/01/how-to-feed-9-billion-people-startups-global-food-problem-agriculture-venture-capital
https://www.eventbrite.co.uk/e/legal-workshop-for-tech-startups-tickets-25950098443?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esfb&utm-source=fb&utm-term=listing
http://www.businessinsider.com/easyjet-connected-sneakers-use-google-maps-2016-6


ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ10: ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Κατανόηση της έννοιας ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και κινδύνων
Αναγνώριση των επιλογών και των ευκαιριών



ΔΕ10: ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

✓ Κατανόηση της έννοιας «Ανοιχτή Καινοτομία»

✓ Αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ της Ανοιχτής και της Κλειστής Καινοτομίας

✓ Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων

✓ Αναγνώριση διαφορετικών επιχειρηματικών επιλογών για μεταφορά γνώσης

✓ Κατανοήση του πώς η Ανοιχτή Καινοτομία σχετίζεται με τον ΚΕΜ

✓ Κατανόηση του ρόλου των ΔΔΙ στην Ανοιχτή Καινοτομία και κύρια ζητήματα 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη

✓ Εντοπισμός ευκαιριών



«Η ευκαιρία ευνοεί τα συνδεδεμένα μυαλά»

Steve Johnson



Η Yahoo πουλά 3.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Γιατί; 

http://www.reuters.com/article/us-yahoo-m-a-patents/yahoo-hires-investment-bank-to-sell-about-3000-patents-wsj-idUSKCN0YU056


ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ

Η ανοικτή καινοτομία είναι η χρήση τεκμηριωμένων εισροών και εκροών γνώσεων για την 
επιτάχυνση της εσωτερικής καινοτομίας και την επέκταση των αγορών για εξωτερική χρήση 

της καινοτομίας.

Θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιούν εξωτερικές ιδέες καθώς και 
εσωτερικές ιδέες, αλλά και εσωτερικές και εξωτερικές διαδρομές προς την αγορά, καθώς 

προσπαθούν να προωθήσουν την τεχνολογία τους.

Henry Chesbrough, Open Innovation: Researching a New Paradigm, 2006



ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Σε έναν κόσμο ευρέως διαδεδομένης γνώσεης, οι εταιρείες δεν μπορούν να βασίζονται 
αποκλειστικά στη δική τους έρευνα, αλλά πρέπει να αγοράζουν ή να χορηγούν 

άδεια σε διαδικασίες ή εφευρέσεις (δηλ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας) από/σε άλλες 
εταιρείες. 

Επίσης, οι εσωτερικές εφευρέσεις που δεν χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες μιας 
επιχείρησης πρέπει να οδηγούνται εκτός εταιρείας (π.χ. μέσω αδειοδότησης, 

κοινοπραξιών ή spin-off). 



ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ VS ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Closed Innovation Principles Open Innovation Principles 

The smart people in the field work for us If we create the most and best ideas in the 
industry, we will win 

To profit from R&D, we must discover it, 
develop it, and ship it ourselves 

External R&D can create significant value: 
internal R&D is needed to claim some 
portfolio of that value 

If we discover it that gets an innovation to 
the market first 

We don’t have to originate the research to 
profit from it 

The company that gets an innovation to the 
market first will win 

Building a better business model is better 
than getting to the market first 

If we create the most and the best ideas in 
the industry, we will win 

If we make the best use of internal and 
external ideas, we will win 

If we create the most and the best ideas in 
the industry, we will win 

We should profit from others’ use of our IP, 
and we should buy others’ IP whenever it 
advances our business model. 

 



ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ;

✓ Εσωτερικές πηγές 

✓ Εξωτερικές εταιρικές σχέσεις

✓ Άλλοι εξωτερικοί φορείς 

Δείτε:

«Από πού προέρχονται οι καλές ιδέες» (του Steve Johnson)

https://www.youtube.com/watch?v=NugRZGDbPFU


ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Πλεονεκτήματα:

✓ Λιγότερος χρόνος για καινοτομία

✓ Επιμερισμός κινδύνου

✓ Μειωμένα έξοδα για Ε&Α

✓ Προνομιακή πρόσβαση στην αγορά

✓ Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων

✓ Πιθανότητα για ιογενές (viral) μάρκετινγκ



ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνοι:

✓ Κόστος και πολυπλοκότητα της διαχείρισης έργων καινοτομίας με 

εξωτερικούς πόρους

✓ Απώλεια γνώσεων και ελέγχου

✓ Απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

✓ Δυνατότητα αποκάλυψης πληροφοριών που δεν προορίζονται για 

κοινή χρήση



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε και να μοιραστείτε τις γνώσεις και 
την τεχνολογία σας; 

Ή θα επωφεληθείτε σε αξία και πλεονέκτημα αν περιμένετε και 
προστατεύετε τις γνώσεις και την τεχνολογία σας;



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συμβουλές για την προετοιμασία συμφωνιών ΔΔΙ στην Ανοικτή Καινοτομία:

✓ Γνωρίστε την πνευματική σας ιδιοκτησία 

✓ Προετοιμάστε ένα πλήρες σχέδιο εργασίας, με καθήκοντα, ευθύνες και προθεσμίες

✓ Συζητήστε την ιδιοκτησία και τα έσοδα για την ΠΙ που θα παραχθεί

✓ Ετοιμαστείτε για διαπραγμάτευση!



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πλατφόρμες Ανοιχτής Καινοτομίας - Ορισμένα παραδείγματα:

✓ Cognistreamer (www.cognistreamer.com)

✓ Hypios (www.hypios-ci.com)

✓ Innocentive (www.innocentive.com)

✓ Pharmalicensing (http://pharmalicensing.com) 

http://www.cognistreamer.com/
http://www.hypios-ci.com/
http://www.innocentive.com/
http://pharmalicensing.com/


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ELECTROLUX

Η στρατηγική Ανοιχτής Καινοτομίας της Electrolux βασίζεται σε 
τρεις πυλώνες: 

• Προκλήσεις 

• Δικτύωση 

• Νοοτροπία

http://www.electroluxgroup.com/en/tedx-talk-how-electrolux-uses-open-innovation-to-cooperate-with-innovators-21637


ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ELECTROLUX

Ανάγκες 

καινοτομίας

Στοχοθετημένη 

πρόκληση

Εμπνευσμένη 

πρόκληση



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ELECTROLUX

ΔΙΚΤΥΟ

1) Λύτες (είναι σε θέση να λύσουν τεχνικά προβλήματα και δύσκολες τεχνικές προκλήσεις 
- Θα μπορούσαν να είναι ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις ή 
επιστήμονες)

2) Μεσίτες (είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των καινοτόμων, των λυτών και της εταιρείας) Θα 
μπορούσαν να είναι χρηματοοικονομικοί όμιλοι, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, 
τεχνοπόλεις, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες αναζήτησης)

3) Επιχειρηματίες (αποδέχονται τις προκλήσεις της Ανοιχτής Καινοτομίας γιατί θέλουν τους 
επιχειρηματικούς τους εταίρους να τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους) 

4) Εφευρέτες (λαμπρά άτομα, με δημιουργικές προσωπικότητες και τεχνικό υπόβαθρο) 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ELECTROLUX

Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

Συμπεριφορές και μέθοδοι που διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την 
αξιοποίηση των εξωτερικών πόρων καινοτομιών και αποθαρρύνουν 

το σύνδρομο αυτού που «δεν έχει επινοηθεί εδώ». 



ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ELECTROLUX



ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
INNOCENTIVE 
Το Innocentive λειτουργεί ως χώρος αγοράς Ανοιχτής Καινοτομίας. 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες και σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς (γνωστούς ως ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/seekers). Οι Αιτούντες θέλουν:

• να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα 

• να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα και ανάπτυξη

• να μειώσουν τους κινδύνους και το κόστος των αποτυχιών της έρευνας 

• να εντοπίσουν συγκεκριμένες δεξιότητες χωρίς να πρέπει να επωμιστούν το κόστος των 
συναλλαγών ή των υπηρεσιών αναζήτησης

• Εμπιστευτικότητα

Το μοντέλο εσόδων της Innocentive: Οι αιτούντες πληρώνουν ένα τέλος για να αναρτήσουν 
προκλήσεις και καταβάλλουν προμήθεια για το ποσό που θα τους δοθεί. Οι αιτούντες 
καταβάλλουν επίσης τέλος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας που παρέχει η 
Innocentive

https://www.innocentive.com/


ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INNOCENTIVE 

Ποιο είναι οι λύτες/solvers: 

Είναι οι εμπειρογνώμονες που θέλουν να κερδίσουν χρήματα 
εφαρμόζοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα

• Έχουν επίσης άλλα οφέλη από την προώθηση της πλατφόρμας: 

• Δεν περιορίζονται από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

• Υπογράφουν συμφωνία 

• Λαμβάνουν ανταμοιβή 

• Συμβάλλουν στην επιτυχία ενός προϊόντος 



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ11: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ BOOSTRAPPING ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ



ΔΕ11: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗ 
ΝΕΟΦΥΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΑΠΟ 

ΤΟ BOOSTRAPPING ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΑΣ

E R A S M U S  +
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Γ Ι Α  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α  Κ Α Ι  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Γ Η  Κ Α Λ Ω Ν  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Ε Σ  Γ Ν Ω Σ Η Σ

kyriacoun
Stamp



ΑΠΟ ΤΟ BOOTSTRAPPING ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ



ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

• Εξήγηση των αρχικών σταδίων χρηματοδότησης και της έννοιας του 

bootstrapping

• Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ για 

νεοφυείς επιχειρήσεις

• Παρουσίαση των εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που μπορείτε 

να αξιοποιήσετε στη χώρα σας, με την Κύπρο ως παράδειγμα

• Ενημέρωση σε σχέση με τα προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης 

σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο



ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 5 ΛΥΣΕΙΣ

https://www.youtube.com/watch?v=dbl9H-JjIQc




ΣΤΑΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1Ο στάδιο: Κεφάλαια εκκίνησης / αρχικής ώθησης

2Ο στάδιο: Χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους

3Ο στάδιο: Χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια 

4Ο στάδιο: Ενδιάμεση χρηματοδότηση & Δάνεια διασύνδεσης

5Ο στάδιο: Αρχική Δημόσια Προσφορά



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΣΣΕΙΣ

1η φάση - Εκκίνηση 

Κεφάλαιο: παρέχεται από την οικογένεια, αποταμιεύσεις, επιχειρηματικούς αγγέλους, 
συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει ανταμοιβής 

Προορισμός: Πρωτότυπο, demos, μάρκετινγκ και προβολή

2η φάση - Αρχικό στάδιο

Κεφάλαιο (επιχειρηματικοί άγγελοι, αποταμιεύσεις, αρχικοί επενδυτές) 

Προορισμός: MVP, Pretotyping, Μάρκετινγκ (πελατειακή βάση, αρχικοί υποστηρικτές, δοκιμή 
και επικύρωση)

3η φάση - Μετοχικό κεφάλαιο

Κεφάλαιο: επιχειρηματίες κεφαλαίων, μετοχική κεφαλαιοδότηση (equity crowdfunding)

Προορισμός: Ε&Α, ανθρώπινο δυναμικό, μάρκετινγκ, διεθνοποίηση



ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ανάπτυξη προϊόντος

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Εξασφάλιση 

προβολής 

Προσέλκυση 

επενδυτών

Πρωτότυπο 

(Prototype)

Προέλεγχος 

επιτυχίας 

προϊόντος 

(Pretotype)



ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΔΟΚΙΜΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΟΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΧΙΚΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ανάπτυξη Ελάχιστου 

Βιώσιμου Προϊόντος 

(MVP)



ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Ε&Α ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ



BOOTSTRAPPING

Η κατάσταση κατά την οποία ένας επιχειρηματίας 

ξεκινά μια επιχείρηση με περιορισμένα κεφάλαια.

Ένα άτομο λέγεται ότι εφαρμόζει τη μέθοδο του 

bootstrapping, όταν αυτός/αυτή επιχειρεί να ιδρύσει 

και να χτίσει μια εταιρεία από τα προσωπικά του/της 

κεφάλαια ή από τα λειτουργικά έσοδα της νέας 

εταιρείας.



ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ BOOTSTRAPPING

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τη χρήση κεφαλαίων 
από επιχειρηματικούς αγγέλους ή επιχειρηματικά ταμεία, το 
bootstrapping μπορεί να είναι επωφελές γιατί ο 
επιχειρηματίας είναι σε θέση να διατηρήσει τον 
έλεγχο όλων των αποφάσεων.
Επίσης, δεν υπάρχει εξωτερική πίεση για γρήγορα και 
μεγάλα οικονομικά αποτελέσματα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αυτή η μορφή χρηματοδότησης μπορεί 
να υποβάλει τον επιχειρηματία σε μη αναγκαίο οικονομικό 
κίνδυνο. 
Επίσης, μπορεί να μην προσφέρει αρκετές επενδύσεις ώστε 
να επιτύχει η εταιρεία σε λογικό βαθμό. 

Για περισσότερα σε σχέση με το bootstrap, διαβάστε το βιβλίο Bootstrap 
Business του Rich Christiansen, ο οποίος έχει ιδρύσει σχεδόν 30 εταιρείες με 
αυτή τη μέθοδο. 



ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 10 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΜΙΑΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ!

• Bootstrapping

• Τρία «F» [Family (Οικογένεια), Friends (Φίλοι) and Fools (Κορόιδα))]

• Επιχορηγήσεις για μικρές επιχειρήσεις

• Συμμετοχική χρηματοδότηση

• Δάνεια ή πιστώσεις

• Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων

• Επενδυτικοί άγγελοι

• Επιχειρηματικά κεφάλαια

• Αντιπραγματισμός

• Δημιουργία εταιρικής σχέσης

• Δέσμευση σε έναν σημαντικό πελάτη



ΚΑΝΟΝΕΣ BOOTSTRAPPING

• Μην αγοράζετε χρησιμοποιημένα όσα μπορείτε να ενοικιάσετε.

• Μην ενοικιάζετε αυτά που μπορείτε να δανειστείτε.

• Μη δανείζεστε όταν μπορείτε να ανταλλάξετε.

• Μην ανταλλάζετε όταν μπορείτε να ζητιανέψετε.

• Μη ζητιανεύετε όταν μπορείτε να γίνετε ρακοσυλλέκτες.

• Μη γίνεστε ρακοσυλλέκτες όταν μπορείτε να εξασφαλίσετε κάτι δωρεάν.

• Μην παίρνετε δωρεάν αυτό για το οποίο κάποιος θα σας πληρώσει.

• Μη δέχεστε πληρωμή για κάτι που οι άλλοι θα υπέβαλλαν προσφορές.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
(CROWDFUNDING)

Είναι η διαδικασία με την οποία πολλοί άνθρωποι παρέχουν 
χρήματα σε μια επιχείρηση σε αντάλλαγμα για κάτι. 

Διερευνούμε δύο τύπους συμμετοχικής χρηματοδότησης: 

- Βάσει ανταμοιβής

- Βάσει μετοχικής κεφαλαιοδότησης



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ

Η συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει ανταμοιβής περιλαμβάνει άτομα που 
συνεισφέρουν σχετικά χαμηλά ποσά σε έργα, σε αντάλλαγμα κάποιου είδους 

ανταμοιβή. 

Οι ανταμοιβές μπορεί να είναι από απλές, όπως μια ευχαριστήρια κάρτα, 
έως και μια έκδοση του προϊόντος για το οποίο έγινε η συμμετοχική 

χρηματοδότηση.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ

Γιατί να χρησιμοποιήσω τη συμμετοχική χρηματοδότηση; Γιατί να 
αρχίσω μια εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης;

- Είναι ένας νέος τρόπος να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα νέο προϊόν και να 
προπωληθεί (θετικό οικονομικό ισοζύγιο).

- Είναι μια ανάλυση αγοράς που σου επιτρέπει να βρεις μια θέση στην αγορά. 
Μπορείς να την κάνεις με λιγότερους κινδύνους για την εταιρεία σου.

- Είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να διευρύνετε το δίκτυο των 
ενδιαφερομένων και να βρείτε νέους συνεργάτες και χορηγούς ή επενδυτές.

- Είναι ένας καλός τρόπος για να επικυρώσετε την αγορά.

- Στρατηγική επικοινωνίας και μάρκετινγκ (χρήσιμη για να δημιουργήσετε μια 
βάση πελατών και προβάλετε το προϊόν σας) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

έργο

κοινότητα

μοντέλο ΣΧ

πλατφόρμα

προϋπολογισμός & 
χρονοδιάγραμμα 

περιεχόμενο

στρατηγική ψηφιακού 
μάρκετινγκ και δημοσίων 

σχέσεων

έναρξη κυκλοφορίας 
και προώθηση

πηγές

αξιολόγηση & εκτίμηση



ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μετοχική κεφαλαιοδότηση είναι η διαδικασία 
με την οποία πολλοί άνθρωποι παρέχουν 

χρήματα σε μια επιχείρηση, σε αντάλλαγμα 
για μετοχές της εταιρείας.



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

• Υπάρχουν πλατφόρμες που επιτρέπουν 

σε επενδυτές να επενδύσουν  σε πολλά 

υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, 

παρέχοντας όλες τις πληροφορίες και 

τους αριθμούς που χρειάζονται για να 

πραγματοποιήσουν την επένδυση.

• Οι δέκα κορυφαίες πλατφόρμες:

- Companisto 

- Crowdcube

- FundedbyMe

- Invesdor

- MyMicroInvest

- Seedmatch

- Seedrs

- Symbid

- SyndicateRoom

- Wiseed

• Όλες οι πλατφόρμες 
υποστηρίζονται από 
επαγγελματίες 
επενδυτές



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ



ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

• ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ STARTUP EUROPE

• ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

• Startup Europe Accelerator Assembly



ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Πώς ορίζει την καινοτομία η Ευρωπαϊκή Ένωση;

• Είναι η αλλαγή που επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε, 
αναπτύσσουμε, παράγουμε και έχουμε πρόσβαση σε νέα προϊόντα, βιομηχανικές 
διαδικασίες και υπηρεσίες.

• Είναι οι αλλαγές που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, βελτιώνουν τις ζωές 
των ανθρώπων και οικοδομούν πιο πράσινες και καλύτερες κοινωνίες.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Ορίζοντας 2020;

• Επιστημονική αριστεία

• Βιομηχανική υπεροχή

• Αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων

*Ως στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση



SME INSTRUMENT

• Στόχοι: ιδιαίτερα καινοτόμες ΜΜΕ με φιλοδοξία ανάπτυξης, επέκτασης και 

διεθνοποίησης

• Ένα ολοκληρωμένο, απλό και εύκολα προσβάσιμο σχέδιο χρηματοδότησης

• Μόνο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης!

• Οι ΜΜΕ θα ανοίξουν τον δρόμο: απόφαση για την οργάνωση του έργου και 

τη σύναψη συνεργασιών (π.χ. εάν είναι απαραίτητη ή όχι η υπεργολαβία)

Τα τρία κύρια στάδια του Κύκλου Καινοτομίας



ΤΟ ΝΕΟ SME INSTRUMENT

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» φέρνει την υπόσχεση δημιουργίας 
ευκαιριών σε ΜΜΕ πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που είναι υψηλής τεχνολογίας και προσανατολισμένες προς την 
έρευνα, τα κοινωνικά θέματα και τις υπηρεσίες.

ΤΑ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1
Αξιολόγηση έννοιας και 

σκοπιμότητας
(10 σελίδες)

10% επιτυχία!
Συνολικό ποσό: 
€50.000 ~ 6 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ 2

Έρευνα και ανάπτυξη, 
επίδειξη, εμπορική 

αξιοποίηση
(30 σελίδες)

30% - 50% επιτυχία!
€0,5 εκατ. - €2,5 
εκατ. / 12-24 μήνες

ΣΤΑΔΙΟ 3
Εμπορευματοποίηση

Δεν υπάρχει άμεση 
χρηματοδότηση από την ΕΕ!
Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για την «Πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση υψηλού 
κινδύνου» (Πυλώνας II)



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
STARTUP EUROPE



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
STARTUP EUROPE

Η πρωτοβουλία Startup Europe στοχεύει στην ενίσχυση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους επιχειρηματίες του 

Διαδικτύου και των ΤΠΕ, ώστε οι ιδέες και οι επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες να ξεκινήσουν και να αναπτυχθούν στην ΕΕ.



STARTUP EUROPE

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΠΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υποστήριξης όπως:

• συμβουλευτική καθοδήγηση

• δικτύωση 

• νομική υποστήριξη

από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην ιστοσελίδα του Startup Europe 

Club http://startupeuropeclub.eu/

Η ΕΕ δημιούργησε μια δυναμική χαρτογράφηση του startup οικοσυστήματος. 

http://www.startuphubs.eu/

http://startupeuropeclub.eu/
http://www.startuphubs.eu/


STARTUP EUROPE

• Μπορείτε επίσης να βρείτε ιστορίες μεγάλης επιτυχίας από όλη την ΕΕ στην 
ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Startup Europe. https://ec.europa.eu/digital-
agenda/node/70002

• Μπορείτε να εμπνευστείτε από επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις σε 12 
κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ. 

• Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες περιόδους ανεργίας, 
ιδιαίτερα οι νέοι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, 
στη Σλοβακία και στην Ισπανία.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002


ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ



ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

• Είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγών 

• Παρέχει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να διδαχθούν από 

έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες 

συμμετέχουσες χώρες.

• Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής με 

τον έμπειρο επιχειρηματία, ο οποίος βοηθά τον νέο επιχειρηματία να 

αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας μικρής 

επιχείρησης!!!



ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ποιος µπορεί να λάβει µέρος;

• Νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι σχεδιάζουν οριστικά να ιδρύσουν τη δική τους 

επιχείρηση ή που έχουν ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια των 

τριών τελευταίων ετών.

• Έμπειροι επιχειρηματίες που κατέχουν ή διαχειρίζονται Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις σε μία από τις συμμετέχουσες Χώρες.

• Η διαμονή χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw

Η κοινότητα FIWARE είναι μια ανεξάρτηση ανοιχτή κοινότητα 

Στόχος: να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από ένα νέο κύμα ψηφιοποίησης σε πολλούς τομείς.

Πώς; Με τη δημιουργία ενός βιώσιμου παγκόσμιου οικοσυστήματος ανοιχτής 
καινοτομίας όπου οι επιχειρηματίες, οι ενδιαφερόμενοι τομείς και οι πάροχοι 
τεχνολογίας θα καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Πλατφόρμα που παρέχει ένα 
απλό αλλά ισχυρό σύνολο 
διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών (APIs)

Το πρόγραμμα FIWARE 
στοχεύει στην προώθηση της 
αφομοίωσης τεχνολογιών 
FIWARE μεταξύ των 
ολοκληρωτών λύσεων και των 
προγραμματιστών εφαρμογών.

https://www.youtube.com/watch?v=PVS632As4Jw
http://catalogue.fiware.org/
https://www.fiware.org/fiware-accelerator-programme/




STARTUP EUROPE ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

http://www.acceleratorassembly.eu/

Είναι το δίκτυο για προγράμματα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στην 
Ευρώπη.

Ένα δίκτυο με πρωτοβουλία της βιομηχανίας, το οποίο δημιουργήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει:

επιταχυντές,

επιχειρηματίες, 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,

προκειμένου να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις διαδικτύου 

σε ολόκληρη την Ευρώπη.

http://www.acceleratorassembly.eu/




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

▪ Κοινότητα

▪ Συμβουλευτική καθοδήγηση

▪ Πρόγραμμα

▪ Πρακτική υποστήριξη

▪ Διασυνδέσεις 

▪ Κεφάλαιο

▪ Χώρος εργασίας

▪ Εξατομικευμένη καθοδήγηση

▪ Δεξιότητες διοίκησης

ΕΣΤΙΑΣΕ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

ΕΕ ΗΠΑ

1. Seedcamp, 
2. TechStars, 
3. Founder Institute, 
4. Startbootcamp, 
5. Startup Weekend, 
6. Launch48, 
7. GameFounders, 
8. Garage48 
9. StartupBus Europe

Wauters Robin (2013), “It’s getting crowded: 
With roughly 100 startup accelerators, how 
many are enough?” (μτφ. Επικρατεί 
συνωστισμός: Με 100 περίπου επιταχυντές 
νεοφυών επιχιερήσεων, πόσες είναι 
αρκετές;), tech.eu, 
http://tech.eu/research/29/there-are-
roughly-100-active-startup-accelerators-
europe/

1. Y Combinator, 
2. TechStars, 
3. AngelPad, 
4. LaunchPad LA, 
5. MuckerLab, 
6. AlphaLab, 
7. Capital Innovators, 
8. Tech Wildcatters, 
9. Surge Accelerator, 
10. The Brandery, 
11. Betaspring, 
12. Boomstartup, 
13. Entrepreneurs Roundtable Accelerator, 
14. Jumpstart Foundry
15. DreamIt Ventures.

http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


ΑΣΚΗΣΗ

Στόχος είναι: Να μάθετε πώς να προετοιμάσετε μια ελκυστική παράγραφο που να 
προωθεί και να παρουσιάζει την ιδέα σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός 
προγράμματος επιτάχυνσης.

• Δώστε στους συμμετέχοντες τυπωμένες μερικές χρήσιμες συμβουλές

• Στη συνέχεια ζητήστε τους να συνεργαστούν με την ομάδα τους και να 
συντάξουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους.

• Πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές του προγράμματος επιτάχυνσης.

• Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσουν την ιδέα τους στους άλλους 
συμμετέχοντες.

Διάρκεια: 25 λεπτά



ΑΣΚΗΣΗ

• Μελετήστε τα Προγράμματα επιτάχυνσης για 10’ και μετά καταγράψτε ποια 

από αυτά ταιριάζουν στη δική σας εμπειρογνωμοσύνη / θεματική και ποιες 

είναι οι άλλες 2-3 επενδυτικές επιλογές για εσάς! 

• Στη συνέχεια, παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας στους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 25 ΛΕΠΤΑ



ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Διεθνής συνεργασία:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy

Ευρώπη 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Ένωση καινοτομίας: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Αποδοτικότητα των πόρων στην ΕΕ: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe

Εθνικά προγράμματα: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument

Ιστοσελίδα Startup Europe Club 

http://startupeuropeclub.eu/

Προγράμματα επιτάχυνσης στην ΕΕ

http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/digital-agenda
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument
http://startupeuropeclub.eu/
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΥΠΡΟΣ



ΙΣΤΟΡΊΑ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ..... 

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας: 
Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Συγχρηματοδότηση Σχεδίου:

Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ανταγωνιστικότητα»)



ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

• Υποστήριξη και ενίσχυση των ΜΜΕ που επενδύουν στην έρευνα και 

την καινοτομία

• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών που θα διατεθούν στην αγορά



ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

• Προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ανήκουν σε μια οικογένεια καινοτόμων 

προϊόντων, τα οποία η εταιρεία διαθέτει ήδη στην αγορά.

• Προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται δοκιμαστικά σε περιορισμένες ποσότητες 

ή σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή.

• Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά έργο: 250.000 ευρώ για υφιστάμενες 

επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 60% )/50.000 ευρώ για νεοφυείς 

επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 80%)



ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής από νέους άνδρες και γυναίκες που:

• Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 39ο

• Είναι άνεργοι ή εργαζόμενοι

• Δεν υπήρξαν μέτοχοι σε εταιρείες κατά τους τελευταίους έξι τουλάχιστον μήνες

Μετά την έγκριση της πρότασης, ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ως 
αυτοαπασχολούμενος ή ως υπάλληλος της επιχείρησής του (για τουλάχιστον 3 έτη μετά 
την ολοκλήρωση του έργου)

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

• Βιομηχανική παραγωγή 

• Υπηρεσίες 

• Ηλεκτρονικό εμπόριο

• Τουρισμός (καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία).



ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

• Βιομηχανική παραγωγή: € 70.000

• Ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός: € 50.000

• Ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός: € 7,500

Μέγιστος συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός

Βιομηχανική παραγωγή -> 140.000

Ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες, 

τουρισμός -> 100.000

Ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος 

προϋπολογισμός 10.000

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 50% των συνολικών εγκεκριμένων / 

επιλέξιμων δαπανών της πρότασης - Το 

υπόλοιπο 50% είναι ίδια συνεισφορά 

(δικά σας κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια)



ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)

Αναμένεται να ανακοινωθεί το 2017, μετά από 5 χρόνια!

1) Προγράμματα χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις: Χρηματοδότηση €50.000 ανά 
έργο Ακόμη και φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Χρειάζεται μόνο να 
προχωρήσουν σε εγγραφή εταιρείας, μόλις γίνει δεκτή η αίτησή τους. 

2 προσκλήσεις, μία το 2016, αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Μεγαλύτερη πρόσκληση θα ανακοινωθεί περί τα τέλη του 2017 (με μεγαλύτερο προϋπολογισμό). 

2) Χρηματοδότηση για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες από εταιρείες Οι νεοφυείς 
επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, αρκεί να είναι εγγεγραμμένες εταιρείες. Εάν μία 
νεοφυής επιχείρηση υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα για νεοφυείς επιχειρήσεις, 
δεν μπορεί να υποβάλει επίσης αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης υφιστάμενων 
εταιρειών.

3) Πρόγραμμα χρηματοδότησης για μεταδιδακτορικούς ερευνητές. 30 εγκεκριμένα έργα, 10 
για μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες σε επιχειρήσεις. Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις 
μεταδιδακτορικές τους σπουδές τα τελευταία 7 χρόνια. 120.000 ευρώ για έργα στους τομείς των 
κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής πρέπει να εργάζεται για το 
70% τουλάχιστον του χρόνου του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 



ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΔΕ12: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ PITCHING ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ



ΔΕ12: PITCHING ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
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kyriacoun
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Στόχοι και σκοποί: 

• Να αντιληφθείτε τη σημασία της υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς 
χρηματοδότες (pitching)

• Να μάθετε τις δεξιότητες της δημόσιας ομιλίας

• Να μάθετε τη δομή ενός επιτυχημένου pitching

• Να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας με αποτελεσματικό τρόπο

Εισαγωγή:

• Οδηγίες για τέλειο pitching

• Ομαδικές ασκήσεις

• Εικονικά pitching



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

• Τι είναι η συνοπτική παρουσίαση (pitch);

• Δομή και περιεχόμενο pitch

• Γλώσσα

• Γλώσσα σώματος και τόνος φωνής

• Κανόνες PowerPoint / Keynote



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Σύντομες παρουσιάσεις & εξασφάλιση προσοχής

• Αντιμετώπιση ερωτήσεων

• Αντιμετώπιση προβλημάτων

• Pitching σε επενδυτές

• Εξεύρεση επενδυτών



ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PITCH;

• Τι νομίζετε ότι είναι το pitch;

Το pitch (συνοπτική παρουσίαση) είναι μια ιστορία ή επικοινωνία μηνυμάτων 
μεταξύ δύο μερών, με κύριο στόχο την πώληση, την άσκηση επιρροής, την 
εκπαίδευση ή την ενημέρωση.

• Ποια είναι τα κριτήρια για ένα καλό pitch;

• Ποιες δεξιότητες χρειάζεται ένας καλός παρουσιαστής;

• Η παρουσίαση είναι δεξιότητα ή ταλέντο (επίκτητη ή φυσική);

Οι καλύτεροι παρουσιαστές είναι εκείνοι που τελειοποίησαν την τέχνη τους μέσω 
της πρακτικής





ΑΣΚΗΣΗ 1 
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ PITCHING - ΑΦΗΓΗΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

[Αυτή η άσκηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέρος Α και Μέρος Β]

Μέρος Α: Διαφάνειες καραόκε

• Θα εμφανιστεί μια σειρά διαφανειών με μια συγκεκριμένη σειρά. Θα σταθείτε με τη σειρά
μπροστά σε όλους και για κάθε διαφάνεια που εμφανίζεται θα έχετε 10 δευτερόλεπτα για
να μιλήσετε. Στόχος είναι να αφηγηθείτε μια ιστορία. Μετά από 2 διαφάνειες, ο επόμενος
φοιτητής θα συνεχίσει την αφήγηση για τις επόμενες δύο διαφάνειες. Και η διαδικασία
επαναλαμβάνεται.

• Στόχος της άσκησης είναι να σας διδάξουμε να μιλάτε, να σας βοηθήσουμε να ξεπεράστε
το άγχος που σχετίζεται με φόβο της δημόσιας ομιλίας- απαλλαγή από το τρακ - και να
συνηθίσετε να αυτοσχεδιάζετε και να σκέφτεστε λύσεις γρήγορα.



ΑΣΚΗΣΗ 1 
ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ PITCHING - ΑΦΗΓΗΣΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Μέρος Β: Pitch ενός λεπτού.

Παράδειγμα βίντεο 1: https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

Παράδειγμα βίντεο 2: https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ

• Αυτή η άσκηση περιλαμβάνει δύο μέρη. Σε λίγα λεπτά, θα δώσω στον καθένα σας/σε κάθε ομάδα
ένα προϊόν και το όνομα μιας επιχείρησης. Πρώτα, θέλω να σκεφτείτε το προϊόν για 3 λεπτά και
να προετοιμάσετε τι θέλετε να πείτε. Στη συνέχεια, θα σταθείτε εδώ μπροστά σε όλους και θα το
παρουσιάσετε μέσα σε ένα ολόκληρο λεπτό. Θα κάνετε το ίδιο και για την επιχειρηματική ιδέα.
Δεν αναμένεται να μιλήσετε με λεπτομέρειες για το προϊόν ή την επιχείρηση. Ο μόνος στόχος σας
είναι να συνεχίσετε να μιλάτε για ολόκληρο το λεπτό και να μας πείτε μια ιστορία.

• Ας υποθέσουμε ότι έχετε τη Google ως επιχείρηση. Θέλω να σκεφτείτε ότι είστε ο νεαρός Larry
Page (συνιδιοκτήτης της Google) και φανταστείτε ότι ξεκινάτε τώρα την επιχείρησή σας και την
παρουσιάζετε σε μια ομάδα επενδυτών. Δεν έχει σημασία εάν είστε εξοικειωμένοι ή όχι με την
επιχειρηματική ιδέα πίσω από την επιχείρηση.

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw
https://www.youtube.com/watch?v=3xn88qYx0OQ


ΔΟΜΗ PITCH:

• Γνωρίζοντας τον στόχο της παρουσίασής σας 

• Κύρια σημεία και βασικά μηνύματα

• Δομή: Εισαγωγή, κύριο μέρος, συμπέρασμα

• Γνωρίζοντας την ιστορία



ΓΛΩΣΣΑ:

• Δεν είναι όλοι επιστήμονες / μηχανικοί

• Μη φλυαρείτε

• Γλώσσα του επενδυτή

• Ο κανόνας των τριών

• Απομνημονεύστε την αρχή και το τέλος



ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΤΟΝΟΣ ΦΩΝΗΣ:

• Η δύναμη των παύσεων

• Επαφή με τα μάτια (μεγάλες ή μικρές ομάδες ατόμων)

• Χρησιμοποιώντας στηρίγματα

• Με αυτοπεποίθηση αλλά όχι αλαζονεία

• Τονισμός / έμφαση

• Τα «εμ» και τα «εεε»



ΚΑΝΟΝΕΣ POWERPOINT / KEYNOTE:

• Τύποι γραμματοσειρών και ο σκοπός τους: Sans-serif, etc.κ.λπ.

• Έντονο και υπογραμμισμένο κείμενο για έμφαση. Αποφεύγετε την πλάγια γραφή.

• ΜΗ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΔΥΝΑΤΑ! 

• Ενδεικτικά μεγέθη γραμματοσειρών: Τίτλοι = 44 pt Κύριο κείμενο κειμένου = 28 pt 

- 34 pt 

• Σημεία: τουλάχιστον 24 pt

• Αριθμός σημείων: Ο αριθμός των 3 φαίνεται να είναι ο πιο αποτελεσματικός 

(κανόνας των τριών που αναφέρθηκε νωρίτερα)

• 15 διαφάνειες κατά μέγιστο 



ΔΕ12 PITCHING ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ POWERPOINT/KEYNOTE (Συνέχεια):

• Κανόνας 6 x 6 - έως 6 λέξεις ανά γραμμή και 6 γραμμές ανά διαφάνεια

• Ελέγξτε και επανελέγξτε την ορθογραφία και τη μορφοποίηση του κειμένου

• Εικόνες: Βεβαιωθείτε ότι όταν κάνετε μια εικόνα μεγαλύτερη ή μικρότερη, 

αυξάνετε ή μειώνετε το μέγεθός της

• Κίνηση: Μην χρησιμοποιείτε πολλή κίνηση, εκτός και αν πραγματικά χρειάζεται να 

τονίσετε κάτι

• Εάν δεν υπάρχουν κινούμενα στοιχεία, τότε χρησιμοποιήστε μια έκδοση pdf της 

παρουσίασης



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ:

• Σύντομη παρουσίαση (Elevator pitch) 
https://www.youtube.com/watch?v=5_wc7agBSZA

• Τρανταχτός τίτλος τύπου Χόλιγουντ

Οι σύντομες παρουσιάσεις και οι τρανταχτοί τίτλοι τύπου Χόλιγουντ είναι 
εργαλεία που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν άμεσα ή να 

προωθούν ένα μήνυμα σε άλλο άτομο 

https://www.youtube.com/watch?v=5_wc7agBSZA




ΑΣΚΗΣΗ 2 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΕΝΑ MINI PITCH ΚΑΙ ΕΝΑΝ 

ΤΙΤΛΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 

• Θα ασχοληθείτε με τις δικές σας επιχειρηματικές ιδέες. Θα σας δώσω 5 λεπτά για 
να προετοιμαστείτε και να παρουσιάσετε έναν τίτλο τύπου Χόλιγουντ και ένα 
δεύτερο elevator pitch. Να θυμάστε ότι αυτή η σύντομη παρουσίαση θα σας 
εξασφαλίσει μια δεύτερη συνάντηση με αυτό το πολύ σημαντικό πρόσωπο. Στη 
συνέχεια θα σταθείτε εδώ και θα κάνετε την παρουσίασή σας μπροστά σε όλους. 

• Στόχος είναι να σας κάνουμε να σκέφτεστε δημιουργικά και εποικοδομητικά ως 
προς το τι θα πείτε για να εξασφαλίσετε την προσοχή αυτού του σημαντικού 
προσώπου και να τον/την συνεπάρετε με την ιδέα σας. 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Να είστε προετοιμασμένοι (κάντε την έρευνά σας, δώστε απαντήσεις 
σε πιθανές ερωτήσεις)

• Γνωρίστε τους επενδυτές / ακροατές σας

• Βρείτε τι θέλει να ακούσει το ακροατήριό σας

• Μην παίρνετε αμυντική στάση

• Μη διακόψετε το άτομο που μιλάει



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτό που μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά

• Εμπόδια για μια αποτελεσματική ακρόαση

• Ανάγκη συμμετοχής του κοινού



PITCHING ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

• Γνωρίζοντας το ακροατήριό σας και τη γλώσσα του

• Στήριγμα στο pitch



ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

• Αξιόπιστες πηγές για τη χρηματοδότηση ομάδων, δηλ.επιχειρηματικοί άγγελοι, 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, κ.λπ.

• Διαγωνισμοί για νεοφυείς επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν επενδυτές

• Κριτήρια για την εξεύρεση κατάλληλων επενδυτών

• Θα πρέπει να αποδεχθώ οποιονδήποτε είναι πρόθυμος να μου δώσει χρήματα;

• Δίκτυο vs Κεφάλαιο: Ποιο είναι το πιο σημαντικό;

• Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω εταιρικών σχέσεων με επενδυτές

• Πραγματοποίηση της πρώτης επαφής





ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

• Τα 7 πράγματα που νομίζετε ότι γνωρίζετε για τους επιχειρηματικούς 
αγγέλους

https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44

• Ένα καλό παράδειγμα ενός νικητή διαγωνισμού pitching:

https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw

• Πώς να μιλάτε ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να σας ακούσουν:

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI

• https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA

https://www.youtube.com/watch?v=1b8YLBFQy44
https://www.youtube.com/watch?v=i6O98o2FRHw
https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI
https://www.youtube.com/watch?v=HAnw168huqA


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ!

https://www.eship.ox.ac.uk/entrepreneurship-101/entrepreneurship-and-research

https://www.eship.ox.ac.uk/entrepreneurship-101/entrepreneurship-and-research


ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΕ





ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ!

Τόσες πολλές ευκαιρίες ενώ βρίσκεστε στην άνεση του σπιτιού 
σας ...





ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΤΩΡΑ 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Όλοι οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ του προγράμματος SCIENT θα χρειαστεί να 
ολοκληρώσουν:

• Πρόγραμμα 42-ωρης εκπαίδευσης (στην τάξη) (Ολοκληρώθηκε!)

• 10 ώρες καθοδήγησης (μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος) 

• 42 ώρες επισκέψεων σε επιχειρήσεις , ατομικές/ομαδικές ασκήσεις, 

συνομιλίες / συζητήσεις με προσκεκλημένους ομιλητές και δραστηριότητες 

παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) (Ολοκληρώθηκε!). 

Προετοιμασία για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών που θα 
πραγματοποιηθεί σε 1-3 μήνες. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο που σας έχει 

δοθεί για την παρουσίαση pitching. Κάθε ομάδα έχει 5’ στη διάθεσή της για να 
παρουσιάσει την επιχειρηματική της ιδέα. 







ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ


