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Προώθηση και Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στις Αγροτικές 

Κοινότητες
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Διαχείριση πολύ μικρών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Αναπτύχθηκε από τη Βιογνώση
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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Επίπεδο σύμφωνα με το Πλαίσιο Ικανοτήτων (IO1): Περιορισμένο επίπεδο

Με την ολοκλήρωση αυτής της μαθησιακής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 Αναγνωρίζουν τις κύριες παραμέτρους της Επιτυχίας και της Αποτυχίας στις Μικρές Επιχειρήσεις

 Κατανοήσουν τα βασικά βήματα στην Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

 Διακρίνουν τις κύριες πτυχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 Συνειδητοποιήσουν την Αναγκαιότητα ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

 Εντοπίσουν την ανάγκη ενός σχεδίου μάρκετινγκ στην ανάπτυξη επιχειρήσεων

 Αντιληφθούν τη σημασία της σωστής Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου

 Κατανοήσουν τις κύριες Αρχές της Διαχείρισης και της Οργάνωσης
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1. Βασικές Αρχές των Μικρών Επιχειρήσεων

1.1. Ορισμοί Μικρών Επιχειρήσεων

Επιχείρηση είναι "κάθε οντότητα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή". Αυτό σημαίνει

ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες και οι ενώσεις ή κάθε άλλη οντότητα που

ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση. Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται

συνήθως "η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε δεδομένη τιμή, σε δεδομένη/άμεση αγορά".

Τι είναι μια ΜμΕ;

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ, ενώ η μέση Ευρωπαϊκή

επιχείρηση δεν απασχολεί περισσότερα από έξι άτομα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται στη σύσταση 2003/361

της ΕΕ.

Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν αν μια επιχείρηση είναι ΜμΕ είναι οι εξής:

Ο ορισμός μιας ΜμΕ είναι σημαντικός για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ που

απευθύνονται ειδικά σε αυτές τις επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-

definition_en.

Κατηγορία εταιρείας Αριθμός προσωπικού Τζίρος ή Σύνολο ισολογισμού

Μεσαίου μεγέθους < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Μικρή < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Πολύ μικρή < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m
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1.2. Μικρές Eπιχειρήσεις στην Eυρωπαϊκή Oικονομία

Οι ΜμΕ είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη και διασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Εννέα στις 10 επιχειρήσεις είναι ΜμΕ, και οι ΜμΕ δημιουργούν δύο στις τρεις θέσεις εργασίας.

Οι ΜμΕ τονώνουν επίσης το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής

σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Δεδομένης της σημασίας τους για την Ευρωπαϊκή οικονομία, οι ΜμΕ αποτελούν σημαντικό επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος για τις ΜμΕ, επιτρέποντάς τους έτσι να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στη σημερινή παγκόσμια

οικονομία.

Το σχέδιο Γιούνκερ

Μια νέα ώθηση για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις είναι η πρώτη προτεραιότητα του πρώην προέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος εφαρμόζοντας το φιλόδοξο επενδυτικό του σχέδιο για την Ευρώπη έχει

μεταμορφώσει την οικονομική πορεία χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι θέσεις

εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις θα επιστρέψουν στην Ευρώπη, μόνο εάν δημιουργήσουμε το κατάλληλο ρυθμιστικό

περιβάλλον και προωθήσουμε ένα κλίμα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι ΜμΕ αποτελούν τη

ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, δημιουργώντας πάνω από το 85 % των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, και πρέπει να

τις απελευθερώσουμε από επαχθείς ρυθμίσεις.

Το σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο στήριξε περισσότερες από ένα εκατομμύριο ΜμΕ και θα συνεχιστεί κατά την επόμενη περίοδο με

πρόσθετους πόρους, εκτιμάται ότι θα προσθέσει επιπλέον 1,8% στην Ευρωπαϊκή ανάπτυξη έως το 2022, ενώ το συνολικό

ποσό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν θα αυξηθεί σε 1,7 εκατομμύρια.
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1.3. Επιτυχία και Aποτυχία στις Mικρές Eπιχειρήσεις

Οι μικρές επιχειρήσεις αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Συνεισφέρουν

σημαντικά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), την απασχόληση, την καινοτομική ικανότητα και τη φορολογική βάση κάθε

χώρας. Ωστόσο, το ποσοστό επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας τους δεν είναι

υψηλό. Μόνο το 20% περίπου των νέων επιχειρήσεων επιβιώνει πέραν των πρώτων δέκα ετών.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε εξωτερικές 

προκλήσεις
Αδυναμία προσέλκυσης εξειδικευμένων στελεχών

Ευελιξία και ικανότητα ταχείας αλλαγής κατεύθυνσης Αδυναμία αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας

Προθυμία προσαρμογής προϊόντων και υπηρεσιών Χαμηλές αμοιβές και παροχές των εργαζομένων

Ανεπίσημος/άτυπος χαρακτήρας στις σχέσεις
Δυσκολία στην εξασφάλιση κεφαλαίων

Σύντομες γραμμές επικοινωνίας
Χαμηλή πρόσβαση σε πιστώσεις

Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων
Περιορισμένη ικανότητα διαφοροποίησης των 

γραμμών προϊόντων

Εύκολη καθιέρωση και έλεγχος
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1.3. Επιτυχία και Αποτυχία στις Μικρές Επιχειρήσεις

Λόγοι που οι Μικρές Επιχειρήσεις 

Πετυχαίνουν

 Έχουν ένα σαφώς καθορισμένο 

όραμα.

 Η κύρια προτεραιότητά τους είναι να 

πραγματοποιούνται οι στόχοι.

 Καταφέρνουν να ελέγχουν τους 

προϋπολογισμούς τους.

 Η δικτύωση είναι σημαντική γι' αυτές.

 Οι ηγέτες διατηρούν υψηλά πρότυπα 

και προωθούν τη θετικότητα.

 Επενδύουν στις σωστές διαδικασίες 

και τα σωστά συστήματα.

Λόγοι που οι Μικρές Επιχειρήσεις 

Aποτυγχάνουν

 Κανένα επιχειρηματικό σχέδιο ή 

κακός προγραμματισμός

 Αποτυχία κατανόησης της 

συμπεριφοράς των πελατών σήμερα

 Κακή διαχείριση αποθεμάτων

 Μη βιώσιμη ανάπτυξη

 Έλλειψη πωλήσεων

 Προσπάθεια να τα καταφέρουν όλα

 Υποτίμηση των διοικητικών 

καθηκόντων

 Άρνηση προσαρμογής

 Έλλειψη δεδομένων

https://www.business2community.com/small-business/6-reasons-small-businesses-succeed-02017723
https://www.lightspeedhq.com/blog/why-small-businesses-fail/#section2
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2. Ανάπτυξη Επιχείρησης

2.1. Επιχειρηματική Ιδέα: Ορισμός της έννοιας της Αξίας του Πελάτη, Γνωρίζοντας τους 

Πελάτες σας 

 Για να είναι επιτυχής μια επιχείρηση, πρέπει να προσδιορίσει σωστά την αξία των πελατών.

 Αξία του πελάτη = η διαφορά μεταξύ των αντιλαμβανόμενων πλεονεκτημάτων ενός πελάτη και του αντιλαμβανόμενου

κόστους.

 Τα αντιληπτά οφέλη μπορούν να αντληθούν από πέντε διαστάσεις της έννοιας της αξίας: λειτουργική, κοινωνική,

συναισθηματική, επιστημική και υπό όρους.

 Το αντιληπτό κόστος αποτελείται από τρία στοιχεία: χρηματικό, χρονικό και ψυχικό.

 Για να προσφερθεί μεγαλύτερη αξία στους πελάτες, η αγορά πρέπει να τμηματοποιηθεί - αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί

με βάση τη γεωγραφία, τα δημογραφικά ψυχογραφικά στοιχεία ή την αγοραστική συμπεριφορά.

 Για να προσφέρει αξία στον πελάτη, μια επιχείρηση πρέπει να ακούει τη φωνή του πελάτη (VOC).

— Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών που δεν

ικανοποιούνται από τους ανταγωνιστές.

— Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τμηματοποίηση των πελατών και την εξέταση της αξίας διάρκειας ζωής

αυτών των τμημάτων.

 Η ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας (QFD) είναι μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών και βοηθά

στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη βελτίωση των υφιστάμενων.

 Η διαίσθηση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

 Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι επίσης απαραίτητες για τη δημιουργία ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος

 Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εντοπίζουν τις νέες κοινωνικές και καταναλωτικές τάσεις χρησιμοποιώντας την άμεσα

διαθέσιμη τεχνολογία.
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2.2. Οικογενειακές Επιχειρήσεις: Προβλήματα και Συγκρούσεις - Μια Επισκόπηση 

• Ως οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να οριστεί μια επιχείρηση που ανήκει ή/και διοικείται ενεργά από περισσότερα του

ενός μέλη της ίδιας οικογένειας.

• Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν την πιο κοινή μορφή επιχειρηματικής δομής. Μερικά από τα πλεονεκτήματά τους

είναι τα εξής:

 Το επιχειρηματικό πνεύμα, η ευελιξία και οι ευκαιρίες.

 Ότι υπεραποδίδουν σε σύγκριση με τις δημόσιες επιχειρήσεις..

 Ότι τείνουν να είναι σταθερές και αισιόδοξες.

• Μπορεί να προκύψουν σημαντικά οικογενειακά ζητήματα, όπως η επικοινωνία, η απασχόληση μελών της οικογένειας και

μη, η επαγγελματική διαχείριση, τα προσόντα απασχόλησης, οι μισθοί και οι αμοιβές και η επιτυχία.

 Τα ζητήματα αυτά μπορεί, με τη σειρά τους, να οδηγήσουν σε συγκρούσεις.

• Ένα επίσης δύσκολο ζήτημα είναι αυτό της διαδοχής, το οποίο μπορεί να επιλυθεί με ένα σχέδιο διαδοχής που περιγράφει

τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διαδοχή και ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για να κριθεί πότε ο διάδοχος θα είναι

έτοιμος να αναλάβει το έργο. .

• Όσον αφορά τις συγκρούσεις, οι συνέπειές τους μπορεί να είναι είτε:

α) θετικές, όταν οδηγούν σε αποφάσεις υψηλής ποιότητας, προάγουν την ανάπτυξη, ενισχύουν τις ομάδες και τα άτομα,

ή b) β) αρνητικές, όταν διαταράσσουν την αρμονία και τις σχέσεις των μελών της οικογένειας, προκαλούν συνεχή

πλήγματα σε ομάδες και άτομα και παράγουν αποφάσεις κακής ποιότητας

• Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές συγκρούσεις. Η κύρια ψυχολογική σύγκρουση στις οικογενειακές

επιχειρήσεις είναι η αντιπαλότητα.

• Η αρνητική σύγκρουση πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία λόγω των επιζήμιων συνεπειών της. Η σύγκρουση πρέπει

πάντα να παραμένει εποικοδομητική και να βασίζεται σε μια δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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2.3. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας = ο σχεδιασμός και η διαχείριση όλων των

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον εφοδιασμό και την προμήθεια, τη

μεταφορά και όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει εξελιχθεί ριζικά από πολλούς

παράγοντες, μεταξύ των οποίων:

 παγκοσμιοποίηση

 αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών

 οργανισμοί που αναγνωρίζουν την ανάγκη αλλαγής των τρόπων

λειτουργίας των επιχειρήσεων

 τεχνικές καινοτομίες

Θεμελιώδη στοιχεία μιας αλυσίδας εφοδιασμού

1. Προμήθεια: αγορά ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή υπηρεσιών- δημιουργία

στρατηγικών συμμαχιών

2. Λειτουργείες: διαχείριση της ζήτησης, έλεγχος των αποθεμάτων, υιοθέτηση

μεθοδολογιών λιτής διαχείρισης

3. Διανομή: μεταφορά (logistics), αποθήκευση, διαχείριση πελατειακών

σχέσεων (CRM)

4. Ενσωμάτωση: συντονισμός, διαχείριση, έλεγχος

Ένα σύστημα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP) μπορεί να

ενσωματώσει με επιτυχία τις πληροφορίες σε ολόκληρη την αλυσίδα

εφοδιασμού.

Αξία 
Πελάτη

Προμήθεια

Ενσωμάτωση

Διανομή

Λειτουργείες

Το Σύστημα Διαχείρισης της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας
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2.4. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν και Hλεκτρονικό Eμπόριο: Η Διαφορά, Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου, Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Η Διαφορά
 Το ηλεκτρονικό εμπόριο παράγει έσοδα, όχι όμως και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει τη χρήση

του Διαδικτύου και των διαδικτυακών τεχνολογιών για τη δημιουργία λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η οποία αυξάνει

την αξία για τον πελάτη.

 Κάθε διαδικτυακή επιχείρηση είναι είτε pure-play (παρουσία μόνο στο διαδίκτυο) είτε brick-and-click (φυσική και

διαδικτυακή παρουσία).

 Οι επτά κύριοι τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι εξής: B2B, B2C, C2C, B2G, C2B, m-commerce και P2P.

Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 Οι εταιρείες που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να γνωρίζουν τα νομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης

της δικαιοδοσίας, των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Τα ηθικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστοσύνης, είναι επίσης πολύ

σημαντικά, διότι επηρεάζουν τις αγορές των καταναλωτών.

 Ο δικτυακός τόπος κάθε επιχείρησης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών

καταναλωτών, προκειμένου να αποφεύγεται το ηλεκτρονικό έγκλημα και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών

στην ηλεκτρονική αγορά.

Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου = το λογισμικό που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να πωλεί προϊόντα/υπηρεσίες στο

διαδίκτυο.

 Όσον αφορά τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, η λύση all-in-one έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής στους

διαδικτυακούς εμπόρους. Παρέχει τα πάντα: τη βασική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου συν τα εργαλεία hosting,

λογιστικής, ανάλυσης και μάρκετινγκ.
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2.4. Ηλεκτρονικό Eπιχειρείν και Hλεκτρονικό Eμπόριο: Η Διαφορά, Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου, Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και να

εξετάσουν το ενδεχόμενο να ενσωματώσουν το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο (m-commerce) στη

στρατηγική τους για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο Παγκόσμιος Ιστός 2.0 προάγει την ανάπτυξη, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση και την εμπλοκή των

επισκεπτών με μια επιχείρηση και τον ιδιοκτήτη της, και προσφέρει αξία και ευκαιρίες στις μικρές

επιχειρήσεις.
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2.5. Παγκοσμιοποίηση: Κρίσιμες Διοικητικές Αποφάσεις και Εκτιμήσεις

• Εάν μια επιχείρηση αποφασίσει να αρχίσει να δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να διαθέτει κάποια δομή ή

ομάδα που να είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Πριν από την ανάληψη παγκόσμιας δράσης, είναι σημαντικό: i) να υπάρξει εσωτερική συμφωνία, ii) να διασφαλιστεί ότι

το πλήρες κόστος των προσλήψεων στο εξωτερικό είναι σαφές, και iii) να ληφθεί υπόψη η διαχείριση των προσδοκιών των

εργαζομένων στο εξωτερικό.

• Μια επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τις χώρες με τις καλύτερες αγορές για να εξαγάγει τα συγκεκριμένα

προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμεί.

• Πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά. Οι επιλογές περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες εξαγωγές,

στρατηγικές συμμαχίες, κοινοπραξίες και άμεσες ξένες επενδύσεις.

• Οι πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται πλήρως και εγκαίρως. Η προκαταβολή μετρητών είναι ο πιο ασφαλής τρόπος

πληρωμής, σε αντίθεση με τον ανοικτό λογαριασμό, ο οποίος είναι ο λιγότερο ασφαλής.

• Η γνώση της επιχειρηματικής εθιμοτυπίας της χώρας/των χωρών στις οποίες μια επιχείρηση προσπαθεί να επεκταθεί

αποτελεί ουσιαστικό μέρος της οικοδόμησης επιχειρηματικών σχέσεων.

• Ένα σχέδιο εξαγωγών βοηθά μια επιχείρηση να δράσει -και όχι να αντιδράσει- στις προκλήσεις και τους κινδύνους που

αντιμετωπίζει στις παγκόσμιες επιχειρήσεις. Βοηθά επίσης στη λήψη χρηματοδοτικής βοήθειας.

Κρίσιμες Διοικητικές Αποφάσεις και Εκτιμήσεις

Οργάνωση του 
παγκόσμιου 

έργου

Επιλογή των 
καλύτερων 
αγορών για 
εξαγωγές

Βαθμός 
συμμετοχής

Τρόπος 
πληρωμής

Παγκόσμια 
εθιμοτυπία και 

ταξίδια

Σχέδιο 
εξαγωγών
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3. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο

•Είναι απαραίτητο για την επιβίωση και την επιτυχία κάθε επιχείρησης.

•Είναι ένα ετήσιο εγχείρημα που καθορίζει τη μελλοντική κατεύθυνση μιας επιχείρησης.

•Επιτρέπει την αξιολόγηση των ευκαιριών και των κινδύνων που σχετίζονται με τις αλλαγές 

που μπορεί να επέλθουν.

•Αποσαφηνίζει και οργανώνει τις ιδέες σας, επισημοποιεί τα οικονομικά σχέδια και 
χαρτογραφεί τον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί και θα διοικηθεί μια επιχείρηση.

•Χρησιμεύει ως επαγγελματική κάρτα που παρουσιάζει την επιχείρηση.

•Αποτελεί τόσο εργαλείο επικοινωνίας όσο και εργαλείο πωλήσεων, απαραίτητο για τη 

λήψη χρηματοδότησης.

•Βοηθά στην παρακολούθηση της προόδου θέτοντας σαφείς στόχους και σκοπούς που 

μπορούν να αξιολογηθούν στο μέλλον.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο:

3.1. Η αναγκαιότητα ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
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Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτείται για 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
γραμμές:

• Να είναι ευανάγνωστο — καλά διαμορφωμένο, εύληπτο, περιεκτικό, συνοπτικό.

• Σχεδιάστε το για συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη — δημιουργήστε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τις 

απαιτήσεις κάθε αναγνώστη.

• Δώστε έμφαση στα βασικά ζητήματα και αποφύγετε τις περιττές λεπτομέρειες.

• Βεβαιώστε ότι κατανοείτε πλήρως τις ανάγκες και τα συμφέροντα των επενδυτών.

• Αναφερθείτε ανοιχτά σε πιθανούς κινδύνους και προβλήματα, εξηγώντας πώς θα τα αντιμετωπίσετε.

3.2. Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου

 Άνοιγμα νέας επιχείρησης.

 Επέκταση της υφιστάμενης επιχείρησής σας.

 Εισαγωγή ενός νέου προϊόντος.

 Είσοδος σε μια νέα αγορά.

 Δημιουργία νέου καναλιού διανομής.

 Απόκτηση νέας επιχείρησης ή franchise
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Επιχειρηματικό 
Σχέδιο

Συνοπτική 
Παρουσίαση

Επιχειρηματι
κό Τμήμα

Ανασκόπηση 
του Κλάδου

Προϊόντα ή 
Υπηρεσίες

Σχέδιο 
Μάρκετινγκ

Λειτουργείες

Ομάδα 
Διοίκησης

Οικονομικές 
Προβλέψεις

Παράρτημα  Στόχοι

 Δηλώσεις οράματος 

και αποστολής

 Κλειδιά της επιτυχίας

 Κατάσταση 

λογαριασμού 

αποτελεσμάτων

 Ισολογισμός

 Κατάσταση 

ταμειακών ροών

 Εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης

 Μέθοδος(-οι) παράδοσης 

προϊόντων/υπηρεσιών 

στον πελάτη

 Πολιτικές

 Προσόντα-Εμπειρία-

Δεξιότητες 

 Δέσμευση 

 Λεπτομερείς οικονομικές 

προβλέψεις 

 Δεδομένα έρευνας αγοράς

 Αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα

 Ανάλυση SWOT

 Τμηματοποίηση της 

αγοράς-στόχου

 Ανταγωνισμός 

 Στρατηγικές πωλήσεων

 Τοποθέτηση, 

τιμολόγηση, προώθηση, 

τοποθεσία

 Περιγραφή των 

προϊόντων/υπηρεσιών

 Λεπτομέρειες σχετικά 

με τους προμηθευτές, 

τη διαθεσιμότητα και το 

κόστος

 Επισημαίνει τα πιο σημαντικά σημεία

 Περιγράφει την επιχειρηματική πρόταση
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4. Μάρκετινγκ: Η Ανάγκη για Στρατηγική και Σχέδιο

4.1. Η Σημασία της Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Μια στρατηγική μάρκετινγκ:

 Είναι μια σύντομη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο μια επιχείρηση σχεδιάζει να επιτύχει τους στόχους της.

 Βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό τους, τον σημαντικότερο

παράγοντα κινδύνου.

 Καθορίζει τους στόχους μιας επιχείρησης και τις απαιτήσεις.

 Μπορεί να προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές με τον αποτελεσματικό προσδιορισμό των αναγκών του κοινού.

 Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν με σύνεση τους πόρους τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, των

χρημάτων, του ταλέντου και άλλων βασικών αγαθών.

4.2. Η Διαδικασία της Στρατηγικής Μάρκετινγκ αποτελείται από

διάφορα στοιχεία:

• Όραμα της εταιρείας = Τι ελπίζει να καταφέρει μια επιχείρηση;

• Αποστολή της εταιρείας = Γιατί υφίσταται η επιχείρηση;

• Στόχοι μάρκετινγκ = Τι θέλει να επιτύχει μια επιχείρηση με τη στρατηγική

μάρκετινγκ;

• Στρατηγικές μάρκετινγκ = Πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι μάρκετινγκ;

Όραμα της 
εταιρείας

Αποστολή 
της 

εταιρείας

Στόχοι 
μάρκετινγκ

Στρατηγικές 
μάρκετινγκ

Οι στόχοι μάρκετινγκ πρέπει να είναι S.M.A.R.T.: συγκεκριμένοι (specific), μετρήσιμοι (measurable), 

εφικτοί (achievable), ρεαλιστικοί (realistic) και χρονικά προσδιορισμένοι (time-based).
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Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση

 Διαφοροποίηση = να ξεχωρίζετε από τους άλλους

ανταγωνιστές

– ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία 

μάρκετινγκ για τους ιδιοκτήτες μικρών 

επιχειρήσεων

 Τοποθέτηση = σαφής τοποθέτηση μιας εταιρείας ή

μάρκας στο μυαλό του καταναλωτή σε σχέση με τον

ανταγωνισμό.

Τμηματοποίηση και Αγορά-Στόχος

 Τμηματοποίηση = ο διαχωρισμός μιας αγοράς-στόχου σε σχετικά ομοιογενή τμήματα - υποομάδες που έχουν παρόμοια

συμπεριφορά στην αγορά.

– Τα τµήµατα πρέπει να είναι µετρήσιµα, ουσιαστικά, σταθερά, προσιτά, αξιοποιήσηµα και να διακρίνονται 

εύκολα από άλλα τµήµατα.
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• Προϊόν  το πιο σημαντικό συστατικό του μείγματος μάρκετινγκ.

• Κάθε προϊόν έχει τρία επίπεδα: το βασικό, το  πραγματικό και το επαυξημένο.

• Μείγμα προϊόντος = μια ποικιλία προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά.

• Ο σχεδιασμός προϊόντων συμβάλλει στη διαφοροποίηση και την τοποθέτηση ενός προϊόντος/υπηρεσίας.

Στρατηγική Μάρκετινγκ και Προϊόν

• Τα προϊόντα/υπηρεσίες διατίθενται στους πελάτες στις εγκαταστάσεις ή στο διαδίκτυο ή και στις δύο 

περιπτώσεις.

• Το τελικό προϊόν/υπηρεσία πρέπει να έχει λογικό κόστος και να είναι διαθέσιμο στον κατάλληλο χρόνο.

• Τα προϊόντα/υπηρεσίες μπορούν να διανεμηθούν μέσω συστημάτων (καναλιών) λιανικής, χονδρικής, 

υπηρεσίας ή μέσω άμεσων ή υβριδικών καναλιών.

• Η φυσική διανομή (logistics) περιλαμβάνει την αποθήκευση, τη μεταφορά, τον έλεγχο αποθεμάτων 

και την επεξεργασία παραγγελιών.

• Η δημιουργία ιστότοπου είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση των προϊόντων/υπηρεσιών στα χέρια του 

πελάτη

Στρατηγική Μάρκετινγκ και Τοποθεσία
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• Συνηθέστερα αναφέρεται ως επικοινωνία μάρκετινγκ.

• Χρησιμοποιείται για να ενημερώσει, να πείσει και να υπενθυμίσει στους πελάτες τα προϊόντα που 

προσφέρει μια επιχείρηση.

• Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ (IMC) = η ενσωμάτωση όλων των πόρων επικοινωνίας 

μάρκετινγκ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της επικοινωνίας στους καταναλωτές, τις 

επιχειρήσεις και τις άλλες ομάδες ενός οργανισμού.

• Το μείγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ για τις ΜμΕ είναι ένας συνδυασμός διαφήμισης, προώθησης 

πωλήσεων, εκδηλώσεων και εμπειριών, δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης, άμεσου μάρκετινγκ, 

διαδραστικού μάρκετινγκ και προσωπικών πωλήσεων.

• Τα ιστολόγια (blogs) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν ως αποτελεσματική 

μέθοδος προώθησης.

Στρατηγική Μάρκετινγκ και Προώθηση

• Το μάρκετινγκ σχετίζεται με το κέρδος και την τιμολόγηση των προϊόντων/υπηρεσιών.

• Συνδέεται στενά με την αντίληψη που σχηματίζουν οι πελάτες για την ποιότητα.

• Η εκπτωτική τιμολόγηση, η τιμολόγηση με βάση το κόστος, η τιμολόγηση γοήτρου, η μονή-ζυγή 

τιμολόγηση και η γεωγραφική τιμολόγηση αποτελούν τις κύριες στρατηγικές τιμολόγησης.

Στρατηγική Μάρκετινγκ και Τιμή
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4.3. Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ

θα πρέπει να είναι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς, η οποία:

 Βοηθά στον εντοπισμό των προκλήσεων και στην

αξιοποίηση των ευκαιριών.

 Περιλαμβάνει μια ανάλυση κατάστασης − μια μελέτη

επισκόπησης του κλάδου στον οποίο μια επιχείρηση

σχεδιάζει να εισέλθει − παρέχοντας πληροφορίες

σχετικά με το μέγεθος, τον ρυθμό ανάπτυξης, τις

πωλήσεις, τους σημαντικότερους ανταγωνιστές και

άλλα στοιχεία μιας βιομηχανίας.

The Marketing Planning Process

• Mention the marketing objectives of a business

• Identify the demographics of the target market

• Identify the competition

• Describe the product/service

• Define the place (distribution strategy)

• State the chosen promotion strategy

• Develop a pricing strategy

• Create a marketing budget

Ένα απλό σχέδιο μάρκετινγκ θα πρέπει να:

1. Αναφέρει τους στόχους μάρκετινγκ μιας επιχείρησης

2. Προσδιορίζει τα δημογραφικά στοιχεία της αγοράς-

στόχου

3. Εντοπίζει τον ανταγωνισμό

4. Περιγράφει το προϊόν/υπηρεσία

5. Καθορίζει τον τόπο (στρατηγική διανομής)

6. Αναφέρει την επιλεγείσα στρατηγική προώθησης

7. Αναπτύσσει μια στρατηγική τιμολόγησης

8. Καταλήγει στη δημιουργία προϋπολογισμού

μάρκετινγκ

ΑΓΟΡΑ 

–

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΤΙΜΗΠΡΟΪΟΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στόχοι & Τακτικές

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ευκαιρίες & Απειλές

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Δυνατότητες & Αδυναμίες

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στόχοι & Τακτικές
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5. Χρηματοοικονομική Διαχείριση

5.1. Η Σημασία της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης στις Μικρές Επιχειρήσεις

Χρηματοοικονομικά = η επιστήμη της διαχείρισης των χρημάτων

αποτελείται από: οικονομικό σχεδιασμό, οικονομικό έλεγχο και λήψη οικονομικών αποφάσεων

• Οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν επίγνωση των συνεπειών της χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους.

• Με βάση τους φορολογικούς σκοπούς, οι επιχειρηματικές οργανώσεις που είναι πιθανότερο να υιοθετηθούν από τις μικρές

επιχειρήσεις είναι οι εξής:

1. Ατομική επιχείρηση (Sole proprietorship)

2. Συνεταιρισμός (Partnership)

3. Ανώνυμη εταιρεία (C-corporation)

4. Εταιρεία S-corporation (ΗΠΑ) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

• Μια επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων, δανειακών κεφαλαίων, εσωτερικά παραγόμενων

κεφαλαίων και εμπορικών πιστώσεων.

• Κάθε επιχείρηση πρέπει να καθορίσει τη χρηματοοικονομική της μόχλευση  το βαθμό στον οποίο θα χρηματοδοτηθεί με

δανειακά και ίδια κεφάλαια.

• Για μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, η βέλτιστη μέθοδος χρηματοδότησης της επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι η

δημιουργία εσωτερικών κεφαλαίων.
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5.2. Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων και Χρηματοοικονομικός Έλεγχος 

 Η ανάλυση νεκρού σημείου (breakeven) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του επιπέδου

πωλήσεων που απαιτείται για να υπάρξει κέρδος.

 Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκταση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης που πρέπει

να αποκτήσει μια επιχείρηση.

 μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων

 Η υπερβολική χρηματοοικονομική μόχλευση—το υπερβολικό χρέος—μπορεί να μειώσει τη συνολική αξία μιας επιχείρησης.

 Το σημείο στο οποίο η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η υψηλότερη καθορίζει τη βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση.

 Όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης πρέπει να έχει επίγνωση:

• Ότι οι τραπεζίτες λαμβάνουν υπόψη διάφορους παράγοντες κατά την εξέταση μιας απόφασης για δάνειο

• Τόσο της δικής του πιστοληπτικής ικανότητας όσο και της επιχείρησής του.

• Ότι οι τραπεζίτες εκτιμούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα.

• Ότι οι τραπεζίτες εκτιμούν την ακρίβεια, ιδίως όσον αφορά το ακριβές ύψος του δανείου, τον σκοπό του και

τον τρόπο αποπληρωμής του.
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5.3. Λογιστική Διαχείριση και Λογιστικό Λογισμικό για Επιχειρήσεις

 Οι λογιστικές δυνατότητες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο κάθε

μικρής επιχείρησης.

• Αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται είτε εσωτερικά είτε

μέσω μιας εξωτερικής υπηρεσίας

 Κατά την επιλογή μιας λογιστικής υπηρεσίας, θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

• εμπειρογνωμοσύνη σε έναν συγκεκριμένο τύπο

επιχείρησης ή κλάδου

• κλίμα εμπιστοσύνης

• διαθεσιμότητα πρόσθετων συμβουλευτικών υπηρεσιών

• ικανότητα υποστήριξης μηχανογραφημένων λογιστικών

συστημάτων

 Τα λογιστικά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε:

• Συστήματα ταμειακής βάσης: υπολογίζουν μια

συναλλαγή όταν εισπράττονται τα μετρητά

— μικρότερες επιχειρήσεις χωρίς αξιόλογο απόθεμα

• Συστήματα δεδουλευμένης βάσης: οι συναλλαγές

καταμετρώνται όταν πραγματοποιούνται

— παρέχουν ακριβέστερο δείκτη για την μέτρηση της

κερδοφορίας

Τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα

μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη στις

μικρές επιχειρήσεις, όπως:

 Ακρίβεια

 Ταχύτητα

 Δημιουργία εκθέσεων

 Μείωση του κόστους

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Είναι επίσης προσιτά και εύχρηστα.

Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν

τις επιλογές υπολογιστικού νέφους (cloud

computing).

 επιτρέπουν την αποθήκευση

προγραμμάτων και δεδομένων εκτός του

χώρου (off- site) σε διαφορετική

τοποθεσία

 παρέχουν τη δυνατότητα καταχώρησης

λογιστικών συναλλαγών από

οποιονδήποτε υπολογιστή, ή ακόμη και

από ένα smartphone
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6. Άνθρωποι και Οργάνωση

6.1. Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης

Διαχειριστικές λειτουργίες

Σχεδιασμός

Οργάνωση

Στελέχωση

Καθοδήγηση

Έλεγχος

1

2

3

4

5

Διοίκηση = καθορισμός και επίτευξη στόχων μέσω της εκτέλεσης

των πέντε βασικών διοικητικών λειτουργιών που αξιοποιούν

ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικούς πόρους.

 Βασίζεται σε ομαδικές προσπάθειες

 Επιτυγχάνεται μέσω των προσπαθειών των άλλων

 Στοχευμένη  επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

αποτελέσματος, που εκφράζεται ως στόχος ή σκοπός

 Προσανατολισμός στη δράση

 Άυλη δύναμη  η παρουσία της αποδεικνύεται από τα

αποτελέσματα των προσπαθειών της

 Απαραίτητη  δεν μπορεί να

αντικατασταθεί/υποκατασταθεί

Οργάνωση = η συγκέντρωση, η διατήρηση και ο συντονισμός

των στοιχείων μιας επιχείρησης με ολοκληρωμένο τρόπο.

− Περιλαμβάνει τη διευθέτηση και τον καταμερισμό της

εργασίας, της εξουσίας και των πόρων μεταξύ των

μελών ενός οργανισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι

στόχοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
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Ανώτερα ή 
Κορυφαία 
Στελέχη

Μεσαία Στελέχη

Εποπτικά 
Στελέχη / 

Διευθυντικά 
Στελέχη πρώτης 

γραμμής

Τεχνικές δεξιότητες
 Ικανότητα κατανόησης και χρήσης των

τεχνικών, των γνώσεων, των εργαλείων και

του εξοπλισμού ενός συγκεκριμένου κλάδου ή

τμήματος.

Σημαντικές για τα στελέχη πρώτης γραμμής

Διαπροσωπικές δεξιότητες
 Ικανότητα επικοινωνίας, παρακίνησης και

καθοδήγησης των εργαζομένων προκειμένου να

ολοκληρώνουν τις ανατεθείσες δραστηριότητες.

Σημαντικές για τα μεσαία στελέχη

Εννοιολογικές δεξιότητες
Καθορίζουν την ικανότητα ενός διευθυντή να

αντιλαμβάνεται τον οργανισμό ως ενιαίο

σύνολο και να κατανοεί πώς κάθε μέρος του

συνολικού οργανισμού αλληλεπιδρά με άλλα

μέρη.

Σημαντικές για τα μεσαία στελέχη

Δεξιότητες λήψης αποφάσεων
 Ικανότητα εντοπισμού ενός προβλήματος ή μιας

ευκαιρίας, δημιουργικής ανάπτυξης

εναλλακτικών λύσεων, επιλογής μιας

εναλλακτικής λύσης, ανάθεσης εξουσίας για

την εφαρμογή μιας λύσης και αξιολόγησης της

λύσης.

Διαχειριστικές Δεξιότητες Επίπεδα Διαχείρισης

• Καθορίζουν τη γενική κατεύθυνση του οργανισμού

• Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: προγραμματισμό,

διατήρηση σχέσεων με άλλους οργανισμούς, χάραξη

πολιτικής, τυποποίηση, έλεγχο, αξιολόγηση.

• Αναπτύσσουν στρατηγικές εφαρμογής

για τα σχέδια που καθορίζονται από την

ανώτατη διοίκηση.

• Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν: εκτέλεση,

εποπτεία και παρακολούθηση

• Επιβλέπουν άμεσα τις

προσπάθειες εκείνων που είναι

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της

εργασίας.

• Εκτελούν διάφορες εργασίες

ρουτίνας για να επιτύχουν τις

επιθυμητές εκροές κάθε

μονάδας, καθώς και τις

συναφείς δραστηριότητες.
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6.2. Οργανωτικός Σχεδιασμός

Αρχή της εξαίρεσης: Κάποιος πρέπει

να είναι υπεύθυνος για την παροχή

βοήθειας όταν προκύπτει κάποιο

πρόβλημα.

Αποκέντρωση: Οι εργαζόμενοι

λαμβάνουν εκπαίδευση που τους

επιτρέπει να χειρίζονται με

αυτοπεποίθηση τις αποφάσεις στο

πλαίσιο της περιγραφής των

καθηκόντων τους.

- Οι αποφάσεις προωθούνται στο

χαμηλότερο δυνατό επίπεδο

Αρχή της ισοτιμίας: Η εξουσία πρέπει

να εκχωρείται μαζί με την ευθύνη.

Εύρος ελέγχου-εποπτείας Ο αριθμός

των ατόμων που εποπτεύει ένας

διευθυντής - συνήθως όχι περισσότεροι

από πέντε έως έξι.

Αρχή της ενότητας: Κανένας

υφιστάμενος δεν έχει περισσότερους

από έναν προϊστάμενο.

Τυπική οργάνωση

• Υποδεικνύει ποιος είναι υπεύθυνος για τι

• Βοηθά τους εργαζόμενους να αισθάνονται ασφαλείς

• Οδηγεί σε βραδύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Άτυπη οργάνωση

• Περιλαμβάνει όλες τις συνδέσεις και τις σχέσεις που αφορούν τον τρόπο με 
τον οποίο οι εργαζόμενοι δικτυώνονται για να φέρουν εις πέρας μια εργασία.

• Καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται από την τυπική οργάνωση

Οργανόγραμμα

• Οπτική αναπαράσταση της τυπικής οργάνωσης μιας επιχείρησης

• Παρουσιάζει τη δομή ενός οργανισμού και τις σχέσεις και συναφείς βαθμίδες 
των θέσεών του

• Σκιαγραφεί την κατεύθυνση του διοικητικού ελέγχου

Κεντρικοποίηση

• Σχετίζεται με τις ροές πόρων και πληροφοριών σε έναν οργανισμό

• Σε έναν κατεξοχήν συγκεντρωτικό οργανισμό, οι πόροι συγκεντρώνονται σε 
μία μόνο ή σε ελάχιστες τοποθεσίες Ή μόνο ορισμένα άτομα είναι 
εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των πόρων

Βασικές Αρχές Οργανωτικής 

Δομής
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Λειτουργική Δομή Τμηματική Δομή Δομή Πλέγματος

Τύποι Οργανωτικών Δομών

 Δραστηριότητες οργανωμένες

γύρω από κοινές λειτουργίες

 Τα στελέχη μπορούν να

εξειδικευτούν και, ως εκ τούτου,

να αποκτήσουν μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα.

 Μειώνει την επανάληψη των

διαχειριστικών προσπαθειών

 Κατάλληλο για έναν οργανισμό με

πολλαπλές βαθμίδες εξουσίας

 Συνδυάζει στοιχεία της λειτουργικής

και της τμηματικής δομής

 Ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι

υπόλογος σε δύο ή περισσότερους

διευθυντές - αναφερόμενος τόσο στον

προϊστάμενο παραγωγής όσο και στον

διευθυντή έργου

 Αποκεντρωμένη εκδοχή της

λειτουργικής δομής

 Λειτουργίες με βάση το προϊόν, τη

γεωγραφική περιοχή ή επικράτεια ή

τον πελάτη

 Κάθε τμήμα έχει το δικό του

λειτουργικό τμήμα

 Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα -

υψηλότερο ηθικό - καλύτερη γνώση

του πορτφόλιο του τμήματος

Γενικός 

Διευθυντής

Γενικός 

Διευθυντής

Διευθυντής 

Παραγωγής

Διευθυντής 

Μάρκετινγκ

Οικονομικός 

Διευθυντής

Διαχειριστής 

Εμπορευματικών 

Καλλιεργειών

Διαχειριστής 

Εκτροφής Ζώων
Διευθυντής Ειδικών 

Καλλιεργειών

Υπάλληλοι Κτηνοτρόφος
Προϊστάμενος 

Πληρώματος

Υπάλληλοι
Εποχικοί 

Υπάλληλοι

Γενικός 

Διευθυντής

Διευθυντής 

Έργων

Διευθυντής 

Παραγωγής

Υπεύθυνος 

Μηχανικός

Διευθυντής 

Πωλήσεων

Διαχειριστής 

Έργου Α

Διαχειριστής 

Έργου Β

Διαχειριστής 

Έργου Γ
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Πηγές

Small Business Management in the 21st Century - Table of Contents (saylordotorg.github.io)

Evaluating the Need for a Business Plan | Wolters Kluwer

How-to-Develop-a-Business-Plan.pdf (failteireland.ie)

Microsoft Word - Business Planning Guide _Clean_ - 03-May-06.doc (ifac.org)

Media_441965_smxx.pdf (gla.ac.uk)

Microsoft PowerPoint - BUSINESS PLAN.ppt (madrid.org)

HOW TO WRITE A BUSINESS PLAN (cam.ac.uk)

The Elements of a Business Plan: First Steps for New Entrepreneurs - EC-735 (purdue.edu)

5.3 Building a Plan | Small Business Management (lumenlearning.com)

https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FE967

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-1-the-importance-of-a-marketing-strategy-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-2-the-marketing-strategy-process-2/

https://saylordotorg.github.io/text_small-business-management-in-the-21st-century/
https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/evaluating-the-need-for-a-business-plan
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/1_StartGrow_Your_Business/How-to-Develop-a-Business-Plan.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/business-planning-guide-pr.pdf
https://www.gla.ac.uk/media/Media_441965_smxx.pdf
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/1Plandeempresa(AR)_en.pdf
https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/how-to-write-a-business-plan.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/ec/ec-735.pdf
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/5-3-building-a-plan-2/
https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FE967
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-1-the-importance-of-a-marketing-strategy-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-2-the-marketing-strategy-process-2/
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https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-3-segmentation-and-the-target-market-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-4-differentiation-and-positioning-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-5-marketing-strategy-and-product-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-6-marketing-strategy-and-price-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-7-marketing-strategy-and-place-2/

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-8-marketing-strategy-and-promotion-2/

https://agecoext.tamu.edu/wp-content/uploads/2013/10/rm3-3.pdf

Project Marketing Plan Guide (ruralcenter.org)

https://www.citigroup.com/citi/citizen/community/data/guide5_eng.pdf

https://www.lsbf.org.uk/blog/online-learning/what-is-the-importance-of-strategic-marketing-in-an-organisation

12.1 Principles of Management and Organization | Small Business Management (lumenlearning.com)

BUSINESS MANAGEMENT AND ORGANIZATION (europa.eu)

https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-3-segmentation-and-the-target-market-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-4-differentiation-and-positioning-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-5-marketing-strategy-and-product-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-6-marketing-strategy-and-price-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-7-marketing-strategy-and-place-2/
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/7-8-marketing-strategy-and-promotion-2/
https://agecoext.tamu.edu/wp-content/uploads/2013/10/rm3-3.pdf
https://www.ruralcenter.org/sites/default/files/Guide - RHND Market Plan_1.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/community/data/guide5_eng.pdf
https://www.lsbf.org.uk/blog/online-learning/what-is-the-importance-of-strategic-marketing-in-an-organisation
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/12-1-principles-of-management-and-organization-2/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/9a1c8bee-11f3-48f0-8e25-c86b14cf445a/Business Management And Organization Booklet.pdf
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BLIE-226B1E.p65 (egyankosh.ac.in)

MBA_1301_full.pdf (ebookbou.edu.bd)

Henri Fayol Planning, Organisation,Command, Coordination, Control (managers.org.uk)

12.2 Organizational Design | Small Business Management (lumenlearning.com)

EC-729.indd (purdue.edu)

10.1 Organizational Structures and Design - Principles of Management | OpenStax

1.5 Planning, Organizing, Leading, and Controlling – Principles of Management (umn.edu)

http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/35874/5/Unit-1.pdf
https://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOB/MBA/MBA_1301_full.pdf
https://www.managers.org.uk/~/media/Campus Resources/Henri Fayol  Planning organisation command coordination and control.ashx
https://courses.lumenlearning.com/cerritos-smallbusmgmt-1/chapter/12-2-organizational-design-2/
https://ag.purdue.edu/agecon/fambiz/Documents/principles_for_structuring_small_businesses.pdf
https://openstax.org/books/principles-management/pages/10-1-organizational-structures-and-design
https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/1-5-planning-organizing-leading-and-controlling-2/
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