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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Η εξγαζία απηή απνζθνπεί ζηελ παξαηήξεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξήκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή   

νηθνλνκία πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε χθεζε κε απνηέιεζκα ν θφζκνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα θαηαξξέεη. Οη λένη, θαη φρη κφλν, βιέπνληαο απηή ηελ θαηάζηαζε, δελ ην 

έβαιαλ θάησ αιιά βξήθαλ ηξφπνπο ψζηε ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο λα αλαγελλεζεί. Με 

θαηλνηφκεο ηδέεο, ηδξχνπλ λενθπείο επηρεηξήζεηο (startup company), δειαδή εηαηξείεο πνπ 

επηρεηξνχλ θάηη θαηλνηφκν θαη έρνπλ ζηφρν ηε γξήγνξε αλάπηπμε. Η θαηλνηνκία δειαδή 

νξίδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε σο ε αιιαγή πνπ ζηφρν έρεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη 

ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θάηη λέν δειαδή θαη θξέζθν ζηελ αγνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. εκαληηθφο παξάγνληαο ζην εγρείξεκα απηφ απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

δηάθνξσλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο. Η ρξεκαηνδφηεζε επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε λενθπνχο επηρείξεζεο ,ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο 

θαζψο θαη ηελ επέθηαζή ηεο. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη νη startup επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα 

είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά. Έηζη ινηπφλ απν ηελ εξγαζία απηή πξνθχπηεη ε αλάιπζε ηνπ φξνπ 

«λενθπήο επηρεηξήζεο» θαζψο θαη ε αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ 

επηρείξεζεο.  
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Abstract 
 

This essay has a goal to observe and analyze the Greek entrepreneurship and the 

influence of the new “startup” companies on the Greek economy who  has been in recession 

the last few years, which has led to a collapse of the business world.  Despite the 

circumstances, the youth, and not only them, have found a way in order to revive the business 

world. They set up start-up companies, companies that try to offer an innovative product or 

service and aim to a rapid development. Crucial factor of the venture is the existence of 

funding, which is achieved through various programmes. Funding affects the function of the 

company, whether it will be successful or not and it will grow/develop. Start-up companies 

are entrepreneurial ventures that are mainly connected to technology development but not 

exclusively. From the outcome of this paper we can extract the meaning of the start-up 

companies and the main features of this type of business.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη 

παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ  ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηελ αλάιπζε απηή 

εμεηάδεηαη ε κνξθή ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ε ινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπο αιιά θαη γεληθά 

ε ζέζε πνπ ιακβάλνπλ ζήκεξα ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία αλαθνξά γεληθά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο 

κνξθέο ηεο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ζηηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

ηε ζπλέρεηα, ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εηαηξηθή κνξθή πνπ κπνξεί λα 

έρεη κηα λενθπήο επηρείξεζε. Γίλεηαη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Ι.Κ.Δ. θαη ησλ 

Δ.Π.Δ. θαζψο θαη αλαθνξά ζηε ινγηζηηθή νξγάλσζε θαη ζηε θνξνιφγεζε ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ζα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη είλαη κηα λενθπήο 

επηρείξεζε (start-up), πφηε μεθίλεζαλ, πνηα ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ 

θνηλσλία. Καηαγξάθνληαη παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλαθέξεηαη ε ζεκεξηλή ζέζε απηψλ. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα επηηπρεκέλε Διιεληθή 

λενθπήο επηρείξεζε. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ην εξσηεκαηνιφγην –ζπλέληεπμε, 

πνπ απαληήζεθε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ marketing ηεο εηαηξείαο,  ην νπνίν καο δίλεη κία 

εζσηεξηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  Δηζαγωγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα ηελ νπνία ζπλαληάκε απφ ηα πξψηα θηφιαο 

ρξφληα ηεο νξγαλσκέλεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζε θνηλσλίεο. ηελ αξραία Διιάδα ε έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είρε δηαθνξεηηθή ζεκαζία απ’φηη έρεη ζήκεξα.Καηά ηνλ Πιάησλ ην 

«επηρεηξείλ» ήηαλ θάηη ην νπνίν παξεκπφδηδε ηελ πλεπκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

γη’απηφ ήηαλ θαρχπνπηνο θαη επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Αληίζεηα,απφ ηνλ Πιάησλ ν Αξηζηνηέιεο ππήξμε νπαδφο ηνπ «επηρεηξείλ». Πίζηεπε πσο ην 

εκπφξην, ε παξαγσγή αγαζψλ απνηεινχζαλ ηξφπνπο πινπηηζκνχ. ην έξγν ηνπ «Πνιηηηθά» ν 

Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη φηη «νη έμππλεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο είλαη ε βαζηθή πεγή ησλ 

κεγάισλ θεξδψλ». Οη απφςεηο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκπίπηνπλ κε 

απηέο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ ζηελ Αξραία Αζήλα. Οη Αξραίνη Αζελαίνη δηαπίζησζαλ φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε γεληθή επεκεξία ηεο πφιεο ηνπο ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ αχμεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξείραλ δηάθνξεο ηηκέο ζε 

επηηπρεκέλνπο επηρεηξεκαηίεο θαζψο θαη άηνθα δάλεηα ζε επηρεηξεκαηίεο κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα αλαιάβνπλ θάπνην δεκφζην έξγν. Ο ξφινο ινηπφλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Αξραία 

Αζήλα ήηαλ ζεκαληηθφο θαζψο απνηεινχζε βαζηθφ ζπληειεζηή ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία 

ηεο πφιεο. 

1.2   Έλλνηα θαη νξηζκόο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα, ζηα πνιηηηθά δξψκελα, ζηα ΜΜΔ, ζε αθαδεκατθέο δηαιέμεηο θαη αλαιχζεηο. Γεληθά 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κίαο ρψξαο θαη ε εμέιημε απηήο επηθέξεη ζπλήζσο αχμεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, δεκηνπξγία 

λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηέινο ελδπλάκσζε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Παξαηεξψληαο θαλείο φια ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεη ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ 

έρεη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη 

θαηαλνεηή πην εχθνια κέζσ ηεο αλαθνξάο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επηρεηξεκαηία. Γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζεκαίλεη θίλδπλνο, θαηλνηνκία, δεκηνπξγία, 
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πξφβιεςε, νξγάλσζε θαη φια απηά πνπ δεκηνπξγεί ε ελαζρφιεζε κε ην «επηρεηξείλ». Μία 

πην εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα απνθηήζνπκε κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ νξηζκνχ απηήο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιν ηνλ θφζκν φιν θαη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο, 

αθαδεκατθνί αζρνινχληαη κε ηελ έλλνηα θαη ηνλ νξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη νξηζκνί 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη. Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 

ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ ν Alfred Marshall, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

νηθνλνκνιφγνπο ηεο επνρήο ηνπ. ην έξγν ηνπ ην 1890 κε ηίηιν «Principles of Economics»1 o 

Marshall ππνζηήξημε φηη γηα κία επηηπρεκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ππάξρνπλ ηέζζεξηο  

βαζηθνί παξάγνληεο ε γε, ε εξγαζία, ην θεθάιαην θαη ε νξγάλσζε. Οη 3 πξψηνη παξάγνληεο 

γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ επηηπρεκέλα θαη απνηειεζκαηηθά ζπληνλίδνληαη απφ ηνλ ηέηαξην 

παξάγνληα ηελ νξγάλσζε. Άξα θαηά ηνλ Marshall ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ηελ 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο νξγάλσζεο πνπ κπνξεί θαη ζπλδπάδεη ηνπο άιινπο ηξεηο παξάγνληεο 

ηελ γε, ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ν Schumpeter2 ην 1934 ππνζηήξημε φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηεξίδεηαη ζηηο θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ε δηαδηθαζία επίηεπμεο λέσλ ζρεδηαζκψλ νλνκάδεηαη 

«επηρείξεζε» θαη ην άηνκν πνπ αζρνιείηαη λα θέξεη ζε πέξαο ηελ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη «επηρεηξεκαηίαο» . Καηά ηνλ Schumpeter ινηπφλ ν επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα ζπλδέεηαη κε κία αηνκηθή επηρείξεζε αιιά σο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη ν δηεπζπληήο θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε. 

 Έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global Entrepreneurship Monitor-GEM)3 γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη φηη απνηειεί θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

επηρείξεζεο ή λέαο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ ή ηελ επέθηαζε κηαο ήδε ππάξρνπζαο επηρείξεζεο. Σν GEM απφ ην 1999 θαη 

κεηά απνηειεί ην κνλαδηθφ πξφγξακκα παγθνζκίσο πνπ κεηξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.Η 

Διιάδα έιαβε κέξνο ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο απφ ην 2003 θαη κεηά. 

Έλαο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο) γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη φηη νη επηρεηξεκαηίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ 

                                                                 
1
 Marshall, A., Principles of Economics, Wikipedia, Book IV. The Agents of Production. Land, Labour, Capital 

and Organization, http://www.econlib.org/library/Marshall/marP15.html#Bk.IV,Ch.I.   

 
2
 Schumpeter, J., 1934, «The Theory of Economic Development», Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts 
3
 Ισαλλίδεο, ., Γησηφπνπινο, Ι., Η επηρεηξήκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2013-14: Η δπλακηθή ηεο λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζει 119, http://iobe.gr/docs/research/RES_02_01012015_REP_GR.pdf 

http://www.econlib.org/library/Marshall/marP15.html#Bk.IV,Ch.I
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παξάγνληα γηα ηελ αιιαγή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο, γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη φηη νη επηρεηξεκαηίεο δελ επηδηψθνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κφλν 

ηηο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο αιιά έιθνληαη θαη απφ ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

Καηαιήγνληαο, ινηπφλ, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηα άηνκα ψζηε λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο πξσηνβνπιηψλ (αλάιεςε 

θηλδχλνπ) γηα λα επηθέξνπλ έλα ζεηηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα 

1.3  Έλλνηεο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

1.3.1  Καηλνηνκία 

 

Ο Schumpeter ην 1930 νξίδεη ηε θαηλνηνκία σο «λένο ζπλδπαζκφο λέαο ή ππάξρνπζαο 

γλψζεο,πφξσλ,εμνπιηζκνχ θ.ι.π.».Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν Drucker (Drucker, P., 

Καινοτομία & Επιτειρηματικότητα, Θεζζαινλίθε, 1985.1985) νξίδεη «σο ην εξγαιείν πνπ 

δηαζέηνπλ νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αιιαγή, ε νπνία απνηειεί ηελ 

επθαηξία κίαο δηαθνξεηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο». Η επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηλνηνκία,θαζψο αλαδεηά ζπλέρεηα θαηλνχξηα πξάγκαηα φπνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο θαιφο επηρεηξεκαηίαο ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδέεο θαηλνηφκεο θαη λα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηηο ηδέεο απηέο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.Η θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε ηξία είδε: 

 Σν πξψην είλαη ε θαηλνηνκία πξντφληνο πνπ αθνξά ην πξντφλ πνπ 

παξάγεηαη ή αθφκα θαη ηελ ππεξεζία. Με ηε θαηλνηνκία απηή ε επηρείξεζε πξνζθέξεη 

έλα θαιχηεξν ή θαηλνχξην πξντφλ ζην θαηαλαισηή. Με ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνηφκνπ πξντφληνο έρνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηφηεξνπ, ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ. 

 Σν δεχηεξν είδνο αλαθέξεηαη ζηε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα παξαρζνχλ 

ηα θαηλνχξηα πξντφληα. Η θαηλνηνκία απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαηλνχξηνη κέζνδνη παξαγσγήο φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη γξήγνξε πξνζαξκνγή ηεο 

επηρείξεζεο ζηνπο λένπο θαλφλεο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο δειαδή επηηξέπεη ην πξντφλ 

λα δίλεηαη ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη έηζη κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί θαη ε πψιεζε ηνπ ζε 

λένπο πειάηεο. 
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 Σέινο,  ππάξρεη θαη ε νξγαλσηηθή θαηλνηνκία  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθαξκνγή κηαο λέαο ή βειηησκέλεο  νξγάλσζεο  ηεο  επηρείξεζεο  κε ρακειφηεξν  

θφζηνο  δειαδή ζηελ  επειημία  θαη  ζηε βειηίσζε  ηεο  παξαγσγήο. 

πκπεξαζκαηηθά,  κπνξνχκε  λα  πνχκε  φηη  κε  ηε θαηλνηνκία δελ ελλννχκε  κφλν  

ηηο θαηλνηφκεο  αιιαγέο  πνπ  έρνπλ  ζρέζε  κε ηηο ηερλνινγηθέο  εμειίμεηο  αιιά  θαη  κε  ηνπο 

δηάθνξνπο  λένπο  ζπλδπαζκνχο θαη  λέεο  ρξήζεηο  πνπ γίλνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία.   

 

1.3.2  Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην  

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην απνηειεί ηνλ ζρεδηαζκφ κίαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο θαη 

είλαη κία απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο θαη ηεο 

έλαξμεο δξαζηεξηνηήησλ κίαο λέαο επηρείξεζεο. Μηα επηρείξεζε γηα λα μεθηλήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ή γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. Σν πιάλν απηφ γηα λα κπνξέζεη λα έρεη 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο πξέπεη λα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα λα είλαη:  

 ζαθέο θαη θαηαλνεηφ 

 ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ 

 εππαξνπζίαζην, ρσξίο αλαθξίβεηεο θαη ιάζε 

 αιεζηλφ θαη αθξηβέο σο πξνο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη 

 εθηθηφ θαη ξεαιηζηηθφ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ παξνπζηάδεη 

 κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

 

Έλα νξζά ζρεδηαζκέλν πιάλν δίλεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο αγνξάο, ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ πειαηψλ ηεο αιιά θαη φιεο  ηηο πηζαλέο παξακέηξνπο πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Πην απιά ην 

πιάλν απηφ δείρλεη πνπ βξίζθεηαη κία επηρείξεζε, πνπ ζηνρεχεη κηα επηρείξεζε θαη κε πνην 

ηξφπν ζα θηλεζεί γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην-πιάλν 

ζπλήζσο απνηειείηαη απφ έλα θείκελν ην νπνίν είλαη θαη ν βαζηθφ θνξκφο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Πεξηιακβάλεη πνιιέο εξσηήζεηο πνπ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 

ελφηεηεο. Η ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γίλεηαη κεηά απφ έξεπλα πνπ έρεη γίλεη 

απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο.  
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Απνηειεί απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ, αλάιεςε εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ θαη πξνζέιθπζε επελδπηψλ. Σέινο, έλα επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ θαη ζαθέο, λα αληαπνθξίλεηαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη θαη ζπλνπηηθά ρσξίο λα πιαηεηάδεη. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ,δειαδή, απνηειεί κία γξαπηή πεξηγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ φπνπ ε επηρείξεζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη κειινληηθά.   

 

 

 

1.3. 3  Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

  

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Research & Development) είλαη ην φλνκα πνπ θέξνπλ ηα 

ηκήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ πεγή ηεο θαηλνηνκίαο. Δίλαη δχζθνιν λα δνζεί 

έλα ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα απηή ηελ έλλνηα θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζπλδέεηαη κε 

πνιινχο ηνκείο κέζα ζε κία επηρείξεζε. Αλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ γηα ηελ Έξεπλα 

θαη ηελ Αλάπηπμε ζα ιέγακε φηη απνηειεί ηελ πεγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ παξαγσγή 

γλψζεο γηα λέεο ηερλνινγίεο. ήκεξα ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζπληζηψζεο ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν κηα επηρείξεζεο. Έλλνηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο.  

Η Έξεπλα & Αλάπηπμε (Research & Development) απνηεινχλ έλα απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα κεηψζνπλ θηλδχλνπο θαη 

λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο. Κάζε επηρείξεζε επελδχεη κεγάια νηθνλνκηθά πνζά ζηελ 

Έξεπλα & Αλάπηπμε θαζψο έηζη ζα κπνξέζεη λα μερσξίζεη θαη λα αλαπηπρζεί. Η Δ&Α 

(έξεπλα θαη αλάπηπμε) κπνξεί λα είλαη ν κνριφο πνπ ζα νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ζηελ 

θαηλνηνκία θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ επηηπρία. Η εμέιημε ελφο πξντφληνο, ππεξεζίαο ή ε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα εθηηλάμεη κηα επηρείξεζε πξνο ηελ επηηπρία 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο πνπ θηλείηαη. Με ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο έξρεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ν νπνίνο ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη ηελ είζνδν ζηνπο «δπλαηνχο θαη πξψηνπο». Η 

έξεπλα θαη ε αλάπηπμε φηαλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα 

βνεζήζεη νηθνλνκηθά ρσξίο λα παξάμεη θάηη λέν πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ή πειάηεο. Μία 

εζσηεξηθή εθαξκνγή, έλα ινγηζηηθφ πξφγξακκα ή κία λέα δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηειέζνπλ 

ηελ αηηία γηα κηα επηρείξεζε λα εμνηθνλνκήζεη κεγάια νηθνλνκηθά πνζά πνπ δαπαλνχζε ζην 
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παξειζφλ. Η απινχζηεπζε κίαο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ 

ρξφλν θαη κεγαιχηεξε παξαγσγή απν ηνπο εξγαδφκελνπο. Η εμέιημε ελφο ινγηζκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αγνξά ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ άιιεο εηαηξείεο άξα θαη λα κεηψζεη ηα έμνδα. Παξαηεξψληαο ηα 

παξαπάλσ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε γηαηί νη επηρεηξήζεηο δαπαλνχλ κεγάια ρξεκαηηθά 

πνζά γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε.  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ αθφκα θνκκάηη ζην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο 

ππεξεζίεο ε Έξεπλα θαη ε Αλάπηπμε είλαη ε «θαηαζθνπεία ζηνλ αληαγσληζκφ». πσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ν έιεγρνο ηεο αγνξάο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ ληθεζνχλ νη 

αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Γηα λα κπνξέζεη φκσο θάπνηνο λα επηθξαηήζεη ζηελ αγνξά 

πξέπεη λα έρεη ζην δπλακηθφ ηνπ έλα πνιχ «δπλαηφ» πξντφλ ή ππεξεζία θαη λα γλσξίδεη ηελ 

αγνξά θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Γηα λα θαηαλνήζεη φκσο έλαο νξγαληζκφο ηελ αγνξά, ε 

νπνία εμειίζζεηαη ζπλέρεηα, δελ αξθεί ε πνιπεηήο παξνπζία ζηνλ ρψξν. Υξεηάδεηαη ν ζσζηφο 

ρξφλνο, ε αλαδήηεζε θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε. ε απηά ηα θνκκάηηα έξρεηαη λα βνεζήζεη ε 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. 

 

Η έξεπλα θαη αλάπηπμε ινηπφλ πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή βειηίσζε έρεη σο ζηφρν θαη 

ηελ ραξηνγξάθεζε θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλάινγα ηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

κίαο επηρείξεζεο ηα ηκήκαηα Δ&Α πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα βειηηψζνπλ θαη λα 

εθπιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. ηφρνο άιισζηε είλαη λα 

νδεγήζνπλ κε αζθαιή ηξφπν ηελ επηρείξεζε ζηελ θαηλνηνκία θαη χζηεξα ζηελ επηηπρία. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ εζσηεξηθά ηκήκαηα Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμεο (Μήιηψηε, Δ., ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, 2010) ηα νπνία ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια ηκήκαηα, φπσο παξαγσγήο, κάξθεηηλγθ, πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπλερή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Οη κεγάινη φκηινη 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα δηαηεξνχλ θαη πνιιά ηκήκαηα Έ&Α αλά ρψξα θαη αγνξά 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο έηζη δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ελεξγεηψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα ε Nestle δηαηεξεί 28 θέληξα4 πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη ηελ ηερλνινγία ησλ πξντφλησλ ηεο. Δπηηπρεκέλα θέληξα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο δηαηεξνχλ θαη πνιιέο ειιεληθέο εηαηξείεο φπσο ε ΙΟΝ, ΓΙΧΣΗ, ΔΛΒΙΑΛ , 

                                                                 
4
 http://www.nestle.gr/aboutus/randd 
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APIVITA. Πνιιά απφ απηά κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα επηηπρεκέλα θαη κε πνιιέο δηαθξίζεηο  

ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά ζηηο λενζχζηαηεο, ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ 

εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμεο ιφγσ ηεο κηθξήο νκάδαο πνπ ζπλήζσο 

δνπιεχνπλ ζε απηέο. Σηο δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ  πνπ αλαινγνχλ ζην ηνκέα ηεο Δ&Α ηηο 

επηκεξίδνληαη ηα ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ (έξεπλα θαη έιεγρνο αγνξάο-πξντφλησλ) θαη 

Σερλνινγίαο.  

 

πσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο απφ ηα παξαπάλσ, ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο κία επηρείξεζεο. Η 

ζεκαληηθφηεηα αιιά θαη ε βαξχηεηα ηεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί πνιχ απιά απφ ηελ αλάιπζε 

θαη κειέηε κίαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο ή ελφο πνιχ επηηπρεκέλνπ θαη δηάζεκνπ, ζηνπο 

θαηαλαισηέο-πειάηεο, πξντφληνο-ππεξεζίαο. 

 

 

1.3.3  Δπηρεηξεκαηηθφο Κίλδπλνο 

 

Η ιέμε «θίλδπλνο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ξίδα «risicare»  πνπ ζεκαίλεη 

«ηνικψ». Ο θίλδπλνο βξίζθεηαη ζηε θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζεκαίλεη έθζεζε ζην άγλσζην. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, ινηπφλ, δελ 

πξνθχπηεη αιιά ηνλ επηιέγνπκε εκείο νη ίδηνη θαη εηδηθφηεξα νη επηρεηξεκαηίεο. Αλαθέξεηαη 

ζηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ, δειαδή αθνξά 

κφλν ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο νπνχ ην θέξδνο κεηξάηαη πξηλ αθαηξεζνχλ νη 

ηφθνη θαη νη θφξνη. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ,δειαδή, ην θνηλσληθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ην νπνίν ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη. Οξηζκέλνη θίλδπλνη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ε επηρείξεζε είλαη νη εμήο: 

 Μείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ιφγσ αιιαγήο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ 

θαηαλαισηή ή ππνθαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο. 

 Μεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο εζληθήο ή δηεζλνχο νηθνλνκίαο ιφγσ χθεζεο. 

 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. 

 Η πνηφηεηα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ην θφζηνο 

εξγαζίαο. 
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 Αιιαγή πνιηηηθήο ζθελήο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αβεβαηφηεηαο. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν αιιά δηαθέξεη θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο φκσο ε κεγάιε αξλεηηθή απφθιηζε 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειεί ηνλ θνηλφ θίλδπλν πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ. Ο θίλδπλνο 

πνπ πξέπεη ινηπφλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα έρεη πνιιέο εθδνρέο θαη 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί  αλάινγα ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ ρξφλν. 

 

1.4  Μνξθέο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο είλαη: 

 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη επθαηξίαο:  

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο είλαη φηαλ  ην άηνκν ζηξέθεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ αλάγθε δειαδή πξνθεηκέλνπ λα κείλεη ην άηνκν ρσξίο εξγαζία πξνηηκάεη 

λα αλνίμεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε θαη λα κπεη ζην θφζκν ηνπ «επηρεηξείλ». Αληίζεηα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο είλαη ε εχξεζε κηαο επθαηξίαο  ζηελ αγνξά ε νπνία κπνξεί λα 

δψζεη έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνλ επηρεηξεκαηία δειαδή έλα απμεκέλν εηζφδεκα. Η 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα δηαθξίλεη έλα 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο ηεο αγνξάο εθεί πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

βιέπνπλ κφλν πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο.Παξ’φια απηά ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ αλάγθε δηφηη νη επηινγέο εξγαζίαο είλαη ειάρηζηεο. 

 Νεαληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα:  

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα εληζρπζεί ρξεηάδεηαη λέεο ηδέεο απφ λένπο αλζξψπνπο. 

Έηζη, ινηπφλ, ππάξρνπλ ρξεκαηνδνηηθά  πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη θαη επηδνηνχκελα πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη 

πεξηζζφηεξεο λενθπείο επηρεηξήζεηο (start-up) αλήθνπλ ζηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Γπλαηθεία Δπηρεηξεκαηηθφηεηα:  

ήκεξα, νη γπλαίθεο απνηεινχλ ελεξγά κέιε ζην θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ παξά ηε 

θξίζε πνπ επηθξαηεί θαη έηζη έρνπλ δεκηνπξγεζεί επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαζψο επίζεο 

θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απηήο. χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 

ICAP (Internet Content Adaptation Protocol) γηα ην έηνο 2014, ππάξρνπλ 5.049 εηαηξείεο πνπ 

δηνηθνχληαη  απφ γπλαίθεο δειαδή ζε πνζνζηφ 21,07% φπνπ παξαηεξείηαη θαη κία κηθξή 

αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 19,6% (πνζνζηφ ηνπ έηνπο 2014). Βέβαηα ππάξρνπλ ζεκαληηθά 
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αθφκα πεξηζψξηα ψζηε λα αλαπηπρζεί ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα εηζέιζνπλ νη 

γπλαίθεο δπλακηθά ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

1.5 Υαξαθηεξηζηηθά Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα επηηχρεη πξέπεη ν επηρεηξεκαηίαο λα δψζεη κεγάιε 

πξνζνρή ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έιεγρνο: ν επηρεηξεκαηίαο επηβιέπεη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

πφξνη απνηειεζκαηηθά ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα πεηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

 Τπεπζπλφηεηα: ν επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη φιε ηελ επζχλε είηε ηα απνηειέζκαηα 

ζα είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά. 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε: πεξηιακβάλεη θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβάιιεη 

ζηε δεκηνπξγία πξνφδνπ θαη επεκεξίαο ηφζν ζε θνηλσληθφ επίπεδν φζν θαη ζε 

αηνκηθφ. 

 Ηγεζία: είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα θαηέρεη ψζηε ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Έλαο εγέηεο ινηπφλ ζα πξέπεη 

λα αζθεί επηξξνή θαη λα εκπλέεη ηνπο γχξσ ηνπ δεκηνπξγψληαο ηελ επηζπκία ησλ 

ππνινίπσλ λα ηνλ αθνινπζήζνπλ φζν δχζθνιν θαη αλ θαίλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν. 

 Δγξήγνξζε: έλαο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα είλαη έλαο “μάγξππλνο 

θξνπξφο” δειαδή λα αλαθαιχπηεη ζπλερψο “θξπκκέλεο” επθαηξίεο πνπ θάπνηνη άιινη 

λα κε βιέπνπλ θαλ.  

 

1.6 Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

 

Απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο  ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληεινχζε πάληα 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Σα πξψηα 

ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο  νη ηνκείο πνπ αλαπηχρζεθε ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ήηαλ ε λαπηηιία, ε γεσξγία αιιά θαη ε βηνκεραλία (κεηαιινπξγία, 

εμφξπμε νξπθηψλ). Οη επηρεηξεκαηίεο ήηαλ απηνδίδαθηνη θαζψο ε εθπαίδεπζε έιεηπε θαη 
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ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξo κε ην επηρεηξεκαηηθφ έλζηηθην θαη ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε. 

πλήζσο ε ζπκκεηνρή ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα γηλφηαλ κέζσ ελφο θιεηζηνχ δηθηχνπ απφ 

πνιίηεο πνπ πξνέξρνληαλ  απφ  εχπνξεο νηθνγέλεηεο. Η είζνδνο θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηφ ην 

θιεηζηφ δίθηπν ζηεξηδφηαλ ζε ηαμηθά θξηηήξηα θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζίαο. Οη επηρεηξήζεηο 

θαη νη επηρεηξεκαηίεο αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα φπσο ε έιιεηςε θαηαξηηζκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, ππνδνκψλ αιιά θαη ρξεκαηνδφηεζεο. πσο θαηαιαβαίλνπκε ην έξγν ηνπο ήηαλ 

ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θξάηεζε ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα λα θηλεζεί ζε ρακειά επίπεδα. 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη λένη επίδνμνη 

επηρεηξεκαηίεο ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε. Η ρξεκαηνδφηεζε εθείλα ηα ρξφληα πξνεξρφηαλ απφ 

ηελ πεξηνπζία ή ηελ πεξηνπζία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία. εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είραλ  θαη ηα Σξαπεδηθά 

ηδξχκαηα πνπ είραλ αλαπηπρζεί εθείλε ηελ πεξίνδν. πλνιηθά επηά ηνπηθέο ηξάπεδεο είραλ 

μεθηλήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη δηαζπλδέζεηο ηνπο κε ηελ δηαζπνξά αιιά 

θαη κε ηνλ δπηηθφ θφζκν έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη ηξάπεδεο πνπ αλέπηπμαλ δξαζηεξηφηεηα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Γεληθή  Πηζησηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ε Σξάπεδα 

Βηνκεραληθήο Πίζηεσο, ε Σξάπεδα Ηπεηξνζεζζαιίαο, ε Σξάπεδα Αζελψλ, ε ηαθηδηθή 

Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα ηεο Αλαηφιηαο. ιεο απηέο νη ηξάπεδεο καδί κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

ηεο δηαζπνξάο είραλ δεκηνπξγήζεη Αλψλπκεο Δηαηξείεο.  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα άξρηδε λα αλζίδεη θαη 

λα εληζρχεη έληνλα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. ε απηφ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ηα δάλεηα πνπ 

ιάκβαλε ην Διιεληθφ θξάηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη επηρεηξεκαηίεο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Βέβαηα ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηελ ζηακάηεζαλ δηάθνξα 

γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα φπσο νη παγθφζκηνη πφιεκνη, ν εκθχιηνο πνπ 

αθνινχζεζε αιιά θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο κεηά 

ηνλ Β΄παγθφζκην πφιεκν. Αλαθέξνπκε ηηο πξψηεο απηέο δεθαεηίεο θαζψο ήηαλ κία πεξηφδνο 

πνπ νη ππφινηπεο νηθνλνκίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ γλψξηδαλ ηεξάζηηα αλάπηπμε. 

Οη δεθαεηίεο ηνπ 80΄θαη 90΄δεκηνχξγεζαλ ηελ ζηαζεξφηεηα γηα λα αλαπηπρζνχλ 

πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε εθείλν ην δηάζηεκα 

ρξεκαηνδνηνχζε θαη ζηήξηδε γελλαία κε δάλεηα ηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πνιινί Έιιελεο 

πξνζπάζεζαλ ηφηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε θαη λα θαηλνηνκήζνπλ ζηνλ 

ρψξν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο.  
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ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ε ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γλψξηζε ηελ κεγαιχηεξε 

ηεο αλάπηπμε. Γηάθνξα γεγνλφηα φπσο ε θηινμελία ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, ε θαιχηεξε 

εθπαίδεπζε πνπ είραλ νη επηρεηξεκαηίεο αιιά θαη ε αλνδηθή πνξεία ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο βνήζεζαλ ζηελ αθκή ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Απηφ ήξζε λα 

ζηακαηήζεη κε ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο πνπ παξνπζίαζε ε ειιεληθή νηθνλνκία. Η έλαξμε ηεο 

θξίζεο ζήκαλε ην ηέινο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζπξξίθλσζε πνιιψλ άιισλ αιιά θαη ηελ 

απνδπλάκσζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ζε πησηηθή πνξεία ζηελ 

ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα παξαηεξείηαη έλα παξάμελν θαηλφκελν. Πνιινί  Έιιελεο 

ειηθηψλ 18-64 πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο επηρείξεζε. χκθσλα κε έξεπλα 

θαη ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ν ΙΟΒΔ5 ( Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ) ην 

πνζνζηφ επηρεηξεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο αλήιζε ην 2014 ζε 7,8% έλαληη 5,2%  ην 2013. Σν 

2015 ππάξρεη κία κηθξή πηψζε θαζψο ην πνζνζηφ επηρεηξεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο ήηαλ ζην 

6,9%. Πνιιέο απφ απηέο ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ην ξεχκα ηεο παγθφζκηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη 

επηρεηξήζεηο απηέο αλαθέξνληαη σο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ κία ηδηαίηεξε δνκή πνπ 

ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
5
 Ισαλλίδεο, ., Γησηφπνπινο, Ι., Η επηρεηξήκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2013-14: Η δπλακηθή ηεο λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, http://iobe.gr/docs/research/RES_02_01012015_PRE_GR.pdf 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Νενθπείο Δπηρεηξήζεηο 

 

 

2.1 Οξηζκόο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη ε δηεξεχλεζε ησλ Νενθπψλ επηρεηξήζεσλ (Startups), κε 

ζθνπφ λα αλαιπζεί θαη λα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

ζχγρξνλε νηθνλνκία.  

Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη ηδέεο πνπ γίλνληαη πξάμε θαη αλαπηχζζνληαη κε έλα 

θιηκαθνχκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη πινπνηεκέλεο ηδέεο 

πνπ επηδηψθνπλ ηελ γξήγνξε είζνδν ηνπο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επξχηεξε 

εμάπισζε ηνπο κέζα ζε απηφλ. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ πξνσζνχλ κηα ηδέα ή κία  ππεξεζία 

ε νπνία ζα έξζεη λα βειηηψζεη ή λα ζπκπιεξψζεη ηελ αγνξά, αξσγφο ζε φιε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα είλαη νη επελδπηέο. Οη επελδπηέο παξαθνινπζνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επελδχνπλ ζε απηέο θαζψο ην γξήγνξν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ 

αθνινπζνχλ απνθέξεη γξήγνξεο απνδφζεηο ζηηο επελδχζεηο ηνπο.  

Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο (Startups) είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, φηαλ αθνχκε γηα startup επηρεηξήζεηο απηφ πνπ καο έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη 

εηαηξείεο φπσο ε Apple, ε Google, Yahoo, Facebook θαη άιιεο πνιιέο, νη νπνίεο ζήκεξα 

απνηεινχλ ηνπο πην δσληαλνχο νξγαληζκνχο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ιεο απηέο νη εηαηξείεο 

έρνπλ έλαλ θνηλφ παξαλνκαζηή θαη απηφο είλαη, φηη μεθίλεζαλ απφ κία ηδέα ε νπνία έγηλε 

πξάμε θαη ζθνπφ είρε ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Μία ηδέα ε νπνία αλαπηχρζεθε κε έλα 

επεθηάζηκν κνληέιν επηρεηξείλ. Ση είλαη φκσο κία startup επηρείξεζε; Γηα ηνλ Paul Graham 

ηδξπηή ηνπ Yahoo ηεο πξψηεο ζεξκνθνηηίδαο startup επηρεηξήζεσλ (startup incubator) ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, startup είλαη “ Μία επηρείξεζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα 

αλαπηπρζεί γξήγνξα"6, γηα ηνλ Jan Koum7 ηδξπηή ηνπ WhatsApp είλαη “έλα 

αίζζεκα/ζπλαίζζεκα”, γηα ηελ Adora Cheung8 ζπληδξχηξηα ηνπ Homejoy είλαη “κία 

θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ. Δίλαη φηαλ νη άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ γηα ηελ εηαηξεία 

απνθαζίδνπλ θαηεγνξεκαηηθά λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζηαζεξφηεηα κε αληάιιαγκα ηελ 

                                                                 
6 www.paulgraham.com 
 
7
 Jan Koom, http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-2014-2  

8
 Adora Cheung, http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-2014-2  

 

http://www.paulgraham.com/
http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-2014-2
http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-2014-2
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ππφζρεζε γηα ηεξάζηηα αλάπηπμε  θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ λα δεκηνπξγείο άκεζν αληίθηππν 

ζηελ θνηλσλία”.  

Απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ νη λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη ε ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο, ην δηαθνξεηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζνχλ θαη ην ξίζθν πνπ έρνπλ. 

 

2.2 Γεκηνπξγία, εμέιημε θαη ζέζε ηωλ λενθπώλ επηρεηξήζεωλ 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην θαηλφκελν ηεο εμάπισζεο ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ αξθεί λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ηνπο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Απφ ηηο 

αξρέο πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 νη λενθπείο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα θαηλφκελν 

ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, έλα θαηλφκελν ην νπνίν βξίζθεη πνιινχο ππνζηεξηθηέο. Αο 

ζπκεζνχκε βέβαηα θαη φηη ηα πξνεγνχκελα ππήξμαλ πνιιέο εηαηξίεο (Apple, Google, 

Amazon) νη νπνίεο άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα λα ηελ άθημε ησλ startup επηρεηξήζεσλ.  

Η άλζηζε βέβαηα ησλ startup επηρεηξήζεσλ νθείιεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο 

ζην άλνηγκα ηεο δηεζλνχο αγνξάο (κε ηελ ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ) θαη ζηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε πνπ ιακβάλεη ρψξα εθείλε ηελ πεξίνδν. Σα ρξφληα 1993-2001 ζεκεηψλεηαη ε 

«έθξεμε» ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη νη ππνινγηζηέο πιένλ γίλνληαη απαξαίηεηνη θαη 

ππάξρνπλ ζε πνιιά ζπίηηα θαη επηρεηξήζεηο.  Η πιεξνθνξία πιένλ είλαη γξήγνξα θαη εχθνια 

δηαζέζηκε ζε φινπο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Μέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ν φξνο startup απνθηά επξεία ρξήζε 

φηαλ κία λέα γεληά επηρεηξήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ πξνζπαζεί λα εηζρσξήζεη ζηελ αγνξά 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηρεηξήζεηο γλσζηέο σο dot.com πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην 

θνηλφ ηνπο κέζσ δηαδηθηχνπ. Λίγεο φκσο απφ απηέο επηβηψλνπλ θαη κέλνπλ ζηελ αγνξά, 

dot.com bubble.  

Σν dot.com bubble9 ην ζπλαληάκε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 θαη πξνο ηα ηέιε απηήο  

ζεκεηψλεηαη κηα ηαρεία αχμεζε ησλ κεηνρηθψλ αγνξψλ πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ επελδχζεηο ζε 

εηαηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνχζθαο ησλ dot.com ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε αμία ησλ κεηνρηθψλ αγνξψλ απμήζεθε εθζεηηθά, κε ηελ 

ηερλνινγία λα θπξηαξρεί, ν δείθηεο NASDAQ έδεημε άλνδν απφ 1.000 ζηα 5.000 ηελ πεξίνδν 

1995 έσο 2000. Η θνχζθα ησλ dotcom απμήζεθε απφ έλα ζπλδπαζκφ ηεο παξνπζίαο ησλ 

                                                                 
9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
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θεξδνζθφπσλ, κε ηελ αθζνλία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηηο 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, θαη παξάιιεια ηελ απνηπρία ησλ dotcom λα επηζηξέςνπλ έλα 

θέξδνο. Οη επελδπηέο ηξνθνδφηεζαλ  ρξήκαηα ζε λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο ζην δηαδίθηπν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 , κε ηελ ειπίδα φηη νη εηαηξείεο απηέο κηα εκέξα ζα 

είλαη θεξδνθφξεο. Πνιινί επελδπηέο θαη ρεηξηζηέο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ εγθαηέιεηςαλ 

ηελ πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε κε ηνλ θφβν ηνπ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα εμαξγπξψζνπλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο. 

 Απηφ πνπ κέλεη φκσο είλαη ην κνληέιν αλάπηπμεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε 

εθαξκνγή δειαδή λέσλ ηδεψλ σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ γξήγνξε είζνδν ηνπο 

ζηελ αγνξά. Κάηη πνπ καο ζπκίδεη ηνλ νξηζκφ πνπ δψζακε παξαπάλσ γηα ηηο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο. 

 

2.3 Γηαθνξέο κεηαμύ λενθπώλ θαη λενζύζηαηωλ επηρεηξήζεωλ. 

 

Νενθπείο επηρεηξήζεηο (startup) δελ είλαη φκσο φιεο νη λενζχζηαηεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαληνχκε. Οη startup είλαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζδνθνχλ ζηελ 

γξήγνξε αλάπηπμε θαη απηφ ηεο θάλεη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλνίγνπλ θάζε ρξφλν. Δπίζεο νη startup πέξα απφ ηελ ηαρεία αλάπηπμε πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα έρνπλ παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο, φπσο ηνλ ζηφρν λα 

εηζαρζνχλ ζε κεγάιεο αγνξέο. ηφρνο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα πξνσζήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο/ ηδέεο ηνπο θαη απηέο λα γίλνπλ γξήγνξα απνδεθηέο θαη απαξαίηεηεο ζηελ 

αγνξά. Η θχξηα δηαθνξά ινηπφλ ησλ startup κε ηηο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο είλαη ζην 

κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχλ.  

Πέξα φκσο απφ ηελ δηαθνξά ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ startup κε ηηο λενζχζηαηεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο παξαηεξνχκε θαη δηαθνξέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο. Μία 

λενζχζηαηε επηρείξεζε έρεη ζηφρν ην άκεζν θέξδνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηεο θαη ηελ ζηαδηαθή επέλδπζε ζε απηήλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη startup πξνζδνθνχλ ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο κε ζηφρν λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ αγνξά θαη λα 

ελδπλακψζνπλ ην «φλνκα ηνπο». 

Δπίζεο, δηαθνξέο παξαηεξνχκε ζηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ startup απφ ηηο 

απιέο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ζην θαηλφκελν ηνπ ξίζθνπ. Οη startup 

επηρεηξήζεηο ,φπσο ζα δνχκε θαη αλαιπηηθά παξαθάησ, βαζίδνληαη θπξίσο ζε επελδπηέο πνπ 

ζα πηζηέςνπλ ζε απηέο θαη ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ γξήγνξε αλάπηπμε ηνπο κε αληάιιαγκα 
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θνκκάηη απφ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε 

δηθά ηνπο θεθάιαηα ή δάλεηα πνπ πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηξάπεδεο. Μία αθφκα 

δηαθνξά πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ είλαη ζην πνζνζηφ ξίζθνπ απνηπρίαο. Μία κεγάιε κεξίδα 

startup επηρεηξήζεσλ απνηπγράλνπλ ζην εγρείξεκα ηνπο είηε ιφγσ έιιεηςεο θεθαιαίσλ είηε 

ιφγσ αληαγσληζκνχ. Η ηαρχηεηα αλάπηπμεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν νη λενθπείο επηρεηξήζεηο 

πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά θαζψο ε απνηπρία ηεο γξήγνξεο εμάπισζεο ζεκαίλεη θαη 

ηελ απνηπρία ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δνκεκέλεο 

δηαθνξεηηθά έρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα θηάζνπλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπλ.  

ε γεληθέο γξακκέο νη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ startup κε ηηο λενζχζηαηεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο είλαη, ν ζηφρνο πνπ έρνπλ θαη πφζν γξήγνξα ζέινπλ λα ηνλ πεηχρνπλ, ε 

επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία πνπ αθνινπζνχλ. Μηα startup εηαηξία θαη νη ηδξπηέο απηήο έρνπλ 

σο επηδίσμε λα εμαπισζνχλ γξήγνξα θαη λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ αγνξά. 

 

 

2.4 Υξεκαηνδόηεζε Νενθπώλ Δπηρεηξήζεωλ 

 

Η εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα κηα λενθπή επηρείξεζε απνηειεί κία δπλαηή πξφθιεζε 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη. Έηζη νη ηδξπηέο ησλ startup επηρεηξήζεσλ ζην μεθίλεκα ηνπο 

πξνζπαζνχλ λα αληιήζνπλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο επέλδπζε ζην λέν ηνπο εγρείξεκα. 

Μία έλλνηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά είλαη απηή ηεο «Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

κφριεπζεο» (Μειηψηε, Δ. , ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζει 134, 2010.). Η 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (ζχλνιν μέλσλ θεθαιαίσλ/ζχλνιν ελεξγεηηθνχ) αλαθέξεηαη 

ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ απφδνζε θεξδψλ ζηνπο κεηφρνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ νη ηδξπηέο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ λα «πείζνπλ» ηνπο 

πηζαλνχο επελδπηέο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ην λέν ηνπο εγρείξεκα.  

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο 

είλαη απηέο πνπ πξνέξρνληαη απν ην πεξηβάιινλ ησλ ηδξπηψλ ησλ startup. Δίλαη ινηπφλ ηα 

δηθά ηνπο πξνζσπηθά θεθάιαηα ή θεθάιαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη απφ ην ζηελφ 

πεξηβάιινλ ηνπο, γνλείο, θίινη θαη ζπγγελείο. Η εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ην 

βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λενζχζηαηεο επηρείξεζεο. Η εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ηψξα κπνξεί λα πξνέιζεη απφ πνιιέο πεγέο φπσο απφ ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο (βξαρππξφζεζκα 

δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο), εηαηξηθέο ρνξεγήζεηο απφ εηαηξείεο θεθαιαίσλ (Venture Capital), 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο (crowd funding).  
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Ο πην γλσζηφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ην Venture Capital (θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ή θαηλνηφκα θεθάιαηα). Σα θεθάιαηα απηά παξέρνληαη απφ κία 

επαγγεικαηηθά νξγαλσκέλε νκάδα επελδπηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο πςεινχ 

ξίζθνπ ζε λέεο επηρεηξήζεηο. Οη Venture Capitalists φπσο νλνκάδνληαη ζα επελδχζνπλ ζηε 

λέα εηαηξεία αθνχ έρεη θάλεη ήδε ηα πξψηα ηεο βήκαηα θαη έρεη επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Η νκάδα ησλ Venture Capitalists απνηειείηαη απφ κηα νκάδα θαιά 

πξνζεισκέλε ζην ζηφρν ηεο ε νπνία παξέρεη θαζνδήγεζε, μέξεη απφ δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

δίλεη ηε πξφζβαζε ζε έλα δηθφ ηεο δίθηπν πειαηψλ φπνπ ζα  πξνσζήζνπλ  ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ηεο λέαο επηρείξεζεο. Θα πξνζπαζήζνπλ ,ινηπφλ, λα θάλνπλ ηε λέα επηρείξεζε 

ζηελ νπνία επελδχνπλ επηηπρεκέλε γηαηί γη’απηνχο νη επελδχζεηο είλαη business. Οη 

ελδηαθεξφκελνη λένη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ηνπο ζπλαληήζνπλ κέζα απφ δηνξγαλψζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, κέζα απφ ζπζηάζεηο θαη κέζα απφ ην networking. 

Έλαο άιινο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο κίαο λενθπνχο επηρείξεζεο είλαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη. Οη «επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη»10 είλαη ηδηψηεο επελδπηέο νη νπνίνη ζα 

επελδχζνπλ ζηε λέα εηαηξεία κε αληάιιαγκα φκσο εηαηξηθφ κεξίδην ή κεηνρέο θαη κε ηε 

πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ελεξγά κέιε ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. ε αληίζεζε κε ηνπο 

Venture Capitalists νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ρξεκαηνδνηνχλ ηε λενθπή επηρείξεζε απφ ηα 

πξψηα θηφιαο βήκαηα γηαηί νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη δίλνπλ πεξηζζφηεξν βάζε ζηελ ηδέα 

θαη φρη ζε αξηζκνχο θαη κεηξήζεηο. Η εχξεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απηήο δελ είλαη θαη πνιχ 

εχθνιε γηαηί θπξίσο κφλν κέζα απφ ζπζηάζεηο κπνξεί έλαο λένο επηρεηξεκαηίαο λα ηνπο 

εληνπίζεη. 

πκπεξαζκαηηθά νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηελ αξρηθή 

ηνπο επέθηαζε ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζσηεξηθέο πεγέο θεθαιαίσλ. Η ειιηπήο 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, αιιά θαη ηα πςειά πνζνζηά απνηπρίεο ησλ 

startup επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ πνιιέο θνξέο εκπφδηα γηα λα κπνξέζνπλ λα βξεζνχλ 

εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

2.4.1 Υξεκαηνδφηεζε startup ζηελ Διιάδα. 

 

Οη ειιεληθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλνίμεη ηα θηεξά ηνπο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ Διιάδα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θεθάιαηα απν Έιιελεο θαη μέλνπο επελδπηέο. Γηα 

λα πεηχρνπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν νη startup επηρεηξήζεηο πξέπεη αξρηθά λα θάλνπλ γλσζηή 

                                                                 
10

 Δκπνξηθφ Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, http://www.businessangelsgreece.gr/4-dea-evea 
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ηελ ηδέα ηνπο ζηελ θαηαλαισηηθή αγνξά, ζε πηζαλνχο ζπλεξγάηεο θαη επελδπηέο. Γη απηφ, 

επηζηξαηεχνπλ φια ηα πηζαλά κέζα πνπ κπνξνχλ λα ηεο βνεζήζνπλ ζηνρεπκέλα θαη κε κηθξφ 

θφζηνο. Κάπνηα απφ απηά ηα κέζα είλαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ κπνξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο λα πξνβάινπλ ηελ ηδέα ηνπο ζηελ αγνξά θαη λα βξνχλ πηζαλνχο 

ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο 

θαη εθζέζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηελ δνπιεία ηνπο αλέμνδα 

θαη ζηνρεπκέλα. Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη θνξείο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ startup επηρεηξήζεσλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα αλαδεηήζνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ηδέεο πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο. Γηα λα ην πεηχρνπλ 

απηφ δηεμάγνπλ δηαγσληζκνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπνπ νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ κέξνο θαηαζέηνληαο ηηο ηδέεο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη. 

Έπεηηα επηιέγνληαη νη θαιχηεξεο γηα απηνχο ηδέεο θαη ζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά θαη 

πιηθνηερληθά. ηελ Διιάδα νη πην γλσζηνί θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

ην theEgg11 φπνπ απνηειεί κηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο Eurobank, ην 

InnovAthens12 ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθή 

«2007-2013» φπνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο ειιεληθέο λενθπείο επηρεηξήζεηο, ηα επελδπηηθά θεθάιαηα 

ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπο, έρνπλ απμεζεί. Απηφ νθείιεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο, ε ραιάξσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ θπξηαξρνχζε ζην ειιεληθφ 

αζθαιηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ε αλίρλεπζε ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ζην θνκκάηη ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζε ηνκείο πνπ ε 

Διιάδα έρεη πιενλέθηεκα θαη ζηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο πνπ σζνχλ ηνπο επελδπηέο λα ζηεξίδνπλ 

ηηο startup επηρεηξήζεηο.  ηελ αγνξά επηθξαηεί κηα αλεζπρία απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπλ λα είλαη ην “Next big thing” θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ 

πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζσζηά θαη έγθαηξα, θαζψο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ νη startup  

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αλαπηχζζνληαη θαη λα απνδίδνπλ γξήγνξα.  

 

 

                                                                 
11

 https://www.theegg.gr/gr/pages/home_description   
12

 https://www.innovathens.gr/innovathens/  

https://www.theegg.gr/gr/pages/home_description
https://www.innovathens.gr/innovathens/
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2.5 πκβνιή ηωλ Startup επηρεηξήζεωλ ζηελ νηθνλνκία. 

 

Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα έρνπλ ηαρχηαηε αλάπηπμε θαη 

απφδνζε. Αλ ινηπφλ νη startup επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο ηφηε απηφ ζεκαίλεη πνιιαπιά νθέιε 

γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

Αξρηθά ε επηηπρία ησλ startup επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή κηαο νιφθιεξεο πφιεο. Απηφ δελ ην αλαθέξνπκε ζεσξεηηθά 

αιιά βαζηδφκελνη ζε παξαδείγκαηα ηνπ παξειζφληνο πνπ καο έρνπλ δείμεη πσο ε επηηπρία 

κίαο startup επηρείξεζεο  άιιαμε ηελ δσή ζε κία νιφθιεξε πφιε. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη 

ε Infosys (εηαηξεία πνπ παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  γηα επηρεηξήζεηο, πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο) ε νπνία άιιαμε ξηδηθά ηελ πφιε Bangalore ζηελ 

Ιλδία, ε Alibaba (εηαηξεία ζην ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζε 

κνξθή, θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή, επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη επηρείξεζε ζε 

θαηαλαισηή, ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ) πνπ άιιαμε ηελ πφιε Hangzhou ζηελ Κίλα θαη πην 

γλσζηά παξαδείγκαηα φπσο ε Microsoft ζην Redmond θαη ε Google ζην Mountain view.  

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε ζπκβνιή ησλ επηηπρεκέλσλ startup ήηαλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο φπσο ε απαζρφιεζε, ε ηνπηθή νηθνλνκία, νη ππνδνκέο θαη ε γεληθή ζέζε ησλ πφιεσλ 

πνπ πνιιέο θνξέο απνηέιεζαλ πφιν επηρεηξεκαηηθήο έιμεο. ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ ειιεληθή startup Skroutz ε νπνία άξρηζε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ην 2005. Η Skroutz13 είλαη ηζηνζειίδα ζηελ νπνία θαλείο κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη πξντφληα βάζεη ηεο ηηκήο ηνπο ζηελ Διιεληθή αγνξά. ήκεξα ε Skroutz 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 100 εξγαδνκέλνπο θαη θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά κε 

ην ηδίξν γηα ην 2014 λα είλαη ζηα επίπεδα ησλ 4,5 εθαη. Δπξψ. Η ζπκβνιή ηεο Skoutz φκσο 

δελ είλαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο πνπ έρεη πξνζθέξεη ζε πνιινχο θαηαξηηζκέλνπο 

λένπο, αιιά θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο πξνψζεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έζβελαλ κπξνζηά ζηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. Απηέο νη επηρεηξήζεηο κπφξεζαλ λα 

θάλνπλ γλσζηά ηα πξντφληα ηνπο θαη κε φπιν ηηο ρακειέο ηηκέο αλέβαζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο 

εμαζθαιίδνληαο ηελ επηβίσζε ηνπο. 

Αο γπξίζνπκε φκσο ζηελ ζπκβνιή ησλ Startup επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζε 

πνιπάξηζκεο απνιχζεηο γηα λα αληαπεμέιζνπλ κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο πνπ επέθεξε ε 

                                                                 
13

 https://www.skroutz.gr/blog/news  

https://www.skroutz.gr/blog/news
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νηθνλνκηθή θξίζε. Οη πνιπάξηζκέο απνιχζεηο φπσο είλαη ινγηθφ δηφγθσζε ην αξηζκφ ησλ 

αλέξγσλ θαζψο νη πξνζιήςεηο είραλ παγψζεη επίζεο. H άλζεζε ινηπφλ ησλ startup 

επηρεηξήζεσλ ήξζε λα βνεζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πνιινί λένη εξγαδφκελνη 

απνξξνθήζεθαλ απφ λενθπείο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηνπο πξνζέθεξαλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

εηζαρζνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η εηζαγσγή απηή πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο πνπ 

ηνπο πξνζέθεξε ηνπο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη 

εξγαζηαθή παηδεία. Οη λένη κάιηζηα θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηελ εξγαζία ζε startup 

επηρεηξήζεηο θαζψο ζεσξνχλ φηη ε ζπκβνιή ηνπο είλαη πην άκεζε θαη ηα πεξηζψξηα γηα 

θαηλνηνκία κεγαιχηεξα. Παξφιν πνπ νη startup επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζην μεθίλεκα ηνπο, έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε 

πξνζθνξά ησλ startup επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο είλαη κεγάιε, θαζψο 

απνξξνθνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ απνθνίησλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Με ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα παξαηεξνχκε πσο ε ζπκβνιή ησλ startup 

επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή. Η αλάπηπμε θαη ε επηηπρία 

ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε κία νιφθιεξε θνηλσλία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  Μειέηε πεξίπηωζεο (Case Study) Startup 

Δπηρείξεζεο (Forky) 

 

Μηα start-up ε νπνία αλαπηχζζεηαη θαζεκεξηλά απνηειεί ε Forky. Η Forky ηδξχζεθε 

ην 2014  θαη απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηεο Cookisto ε νπνία ήηαλ κία απφ ηηο πην γλσζηέο 

ειιεληθέο start-up  φπνπ ζπλέδεε εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο κάγεηξεο κε αλζξψπνπο πνπ 

αλαδεηνχζαλ ζπηηηθφ θαγεηφ. Η Cookisto ινηπφλ έπαςε πηα λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη 

ηα ελία έρεη πιένλ αλαιάβεη ε Forky. 

Η Forky ,ινηπφλ, απνηειεί κία ππεξεζία παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο πνηνηηθνχ 

θαγεηνχ ζε πνιχ γξήγνξν ρξφλν δειαδή θάησ απφ 15 ιεπηά. Η Forky ζπλεξγάδεηαη κε 

επαγγεικαηίεο ζεθ κε εκπεηξία ζε γλσζηά εζηηαηφξηα ηεο Αζήλαο θαη εηνηκάδεη θαζεκεξηλά 

γηα ηνπο πειάηεο ηεο δχν δηαθνξεηηθά κελνχ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ,ινηπφλ, ε Forky πξνζθέξεη έλα κηθξφ κελνχ ην νπνίν κπνξεί 

θαλείο λα απνιακβάλεη θαζεκεξηλά ρσξίο ηχςεηο, εμαζθαιίδνληαο κηα ηζζνξνπεκέλε θαη 

πιήξε δηαηξνθή, έρεη απιφ ηξφπν παξαγγειίαο θαη πιεξσκήο θαη κε βαζηθφ ζηνηρείν ηελ 

εληαία ηηκή. Δπίζεο, απνηειείηαη απφ έλα θεληξηθφ δίθηπν δηαλνκήο κε δίθπθια νρήκαηα πνπ 

θαιχπηνπλ κηα κηθξή πεξηνρή πνπ είλαη ην εκπνξηθφ ηξίγσλν ηεο Αζήλαο θαη ηψξα ηειεπηαία 

ην δίθηπν έρεη επεθηαζεί ζην ηκήκα ησλ Β.Πξναζηίσλ θαη ζηε πεξηνρή ηεο Καιιηζέαο κε 

ζθνπφ ηελ επέθηαζε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Σέινο, ε Forky ιεηηνπξγεί ζε 

ζπγθεθξηκέλν σξάξην δειαδή 12:00-17:00 θαη 19:00-11:00 φηαλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα γίλεη 

κηα παξαγγειία. 

Πξφζθαηα ζην δηαγσληζκφ  Startupper Awards14 πνπ ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Αλαζπγθξόηεζεο, ηνπ ΔΒ θαη 

ηεο ΔΥΑΔ, θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Orange Grove, ηεο Militos, 

ηεο ENDEAVOR Greece, ηεο Hellenic Startup Association θαη ηνπ ΔΚEΔ ην Forky 

έιαβε 2 βξαβεία ζηηο θαηεγνξίεο: Best New Startup θαη Best Business Re-Modeling. 

Δπίζεο ην Forky πξφζθαηα έιαβε λέα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο λπλ κεηφρνπο χςνπο 2 εθαη. 

                                                                 
14

 http://startupper.gr/startupper-awards-%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-startups/  

http://www.minadmin.gov.gr/
http://www.sev.org.gr/
http://www.helex.com/
http://orangegrove.biz/
http://www.militos.org/
http://endeavor.org.gr/
http://www.hellenicstartups.gr/
http://www.hamac.gr/
http://startupper.gr/startupper-awards-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-startups/
http://startupper.gr/startupper-awards-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-startups/
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επξψ. θνπφο απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη λα κπνξέζεη ε νκάδα ηνπ Forky λα κεγαιψζεη 

ζαλ εηαηξεία θαη λα αλαπηπρζεί θαη ζην ππφινηπν ηεο Αηηηθήο. 

θνπφο ηνπ παξαθάησ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη είλαη ε 

Forky ,πνηά ήηαλ ηα θίλεηξα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο, πνηα ηα ζρέδηα εμέιημεο ηεο, ν 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνηνο ν βαζηθφο αληαγσληζκφο ηεο.    

ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηεο πφιεο απηή ε ππεξεζία απνηειεί ζσηήξηα ιχζε γηα 

πνιινχο νη νπνίνη δε πξνιαβαίλνπλ λα καγεηξέςνπλ ιφγσ ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ πνπ 

δηαζέηνπλ. Αμίδεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε γηαηί είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε ε ρξήζε ηεο θαη 

ηψξα πηα θαη κέζα απφ ην θηλεηφ καο. 

Καηαιήγνληαο, ε θξίζε ζηελ νπνία ε ρψξα καο βξίζθεηαη έρεη αλνίμεη δξφκνπο ζε 

πνιινχο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα ην θάλνπλ κε κεγάιε 

επηηπρία.  

 

3.1 Δξωηεκαηνιόγην-ζπλέληεπμε  

 

1. Ση είλαη ην forky; 

 

To Forky είλαη κηα online ππεξεζία θαγεηνχ πνπ ζνπ πξνζθέξεη ππέξνρν θαγεηφ ζε 

ιίγα ιεπηά. Καζεκεξηλά νη chef καο ρξεζηκνπνηνχλ θξέζθα πιηθά γηα λα εηνηκάζνπλ δπν 

θπξίσο πηάηα θαη 1 ζαιάηα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλε λα παξαγγείινπλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ή 

ηνπ app ζε 3 θιηθ θαη εκείο θάλνπκε παξάδνζε ζε < 15 ιεπηά.  

 

2. Γηαηί απνθαζίζαηε λα μεθηλήζεηε κηα δξαζηεξηόηεηα ηέηνηα; 

 

Η ηδέα πξνέθπςε σο απάληεζε ζε έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα, έλα πξφβιεκα ην νπνίν 

είρακε εκείο νη ίδηνη. Νηψζακε πσο ήκαζηαλ ζπλερψο παγηδεπκέλνη ζε έλα φρη θαη ηφζν 

επράξηζην δίιεκκα: αλζπγηεηλά fast food (pizza, ζνπβιάθη, burger θηι) απφ ηε κηα ή πην 

αθξηβέο επηινγέο απφ εζηηαηφξηα απφ ηελ άιιε. Σν Forky πξνζθέξεη πνηνηηθφ θαγεηφ ζε 

πξνζηηέο ηηκέο ην νπνίν κπνξείο λα ην απνιαχζεηο ζε ιίγα ιεπηά. Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ 

δίλεη έκθαζε ζηα θξέζθα πιηθά θαη ζηα δεκηνπξγηθά πηάηα. Μηα ππεξεζία ηελ νπνία κπνξείο 

λα ρξεζηκνπνηείο θαζεκεξηλά ρσξίο λα ληψζεηο ηχςεηο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα κηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 
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3. ε πνηνπο απεπζύλεζηε; 

 

Σν Forky απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο αλαδεηνχλ πνηνηηθφ θαγεηφ ζε πξνζηηέο ηηκέο 

θαη θπζηθά.. ην ζέινπλ γξήγνξα! Φπζηθά, ε επθνιία ηεο ππεξεζίαο καο έρεη θάλεη ηδηαίηεξα 

γλσζηνχο θαη εληφο εξγαζηαθψλ ρψξσλ, φπνπ ε ακεζφηεηα ηεο ππεξεζίαο ηαηξηάδεη κε ην 

απζηεξφ ζπλήζσο πξφγξακκα. 

 

4. Πνηνο είλαη ν αληαγωληζκόο ζαο θαη πνην ην αληαγωληζηηθό 

πιενλέθηεκα; 

 

Απηφ πνπ θάλεη ην Forky λα δηαθέξεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ είλαη δχν θχξηνη 

παξάγνληεο. Ο πξψηνο είλαη ηα ίδηα καο ηα πηάηα. Αθνινπζνχκε κηα ζηξαηεγηθή κνληέξλαο 

ειιεληθήο θνπδίλαο ε νπνία φκσο ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ κηα εζηηαηνξηθή πηλειηά 

δίλνληαο πνιχ έκθαζε ζηα θξέζθα πιηθά θαη ηα δεκηνπξγηθά πηάηα.  Ο δεχηεξνο θαη βαζηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε πνιχ γξήγνξε παξάδνζε ηελ νπνία επηηπγράλνπκε εθαξκφδνληαο 

ηειεπηαία ηερλνινγία ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ππεξεζίαο. Μέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα έρεηο 

απνθαζίζεη ηη ζέιεηο θαη κπνξείο λα ζηείιεηο ηελ παξαγγειία ζνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ή ηνπ 

app ζε 3 taps. Γελ ράλεηο πηα ρξφλν ςάρλνληαο ζε θαηαιφγνπο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

μεθπιιίδεηο γηα 10 ιεπηά θαη αθφκα λα κελ είζαη ζίγνπξνο γηα ην ηη ζα ήζειεο.  Η γξήγνξε 

απφθαζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε παξαγγειία ζε 3 θιηθ θαη ηελ ηαρχηαηε παξάδνζε ζε 

ιηγφηεξν απφ 15 ιεπηά, θάλεη ηελ φιε εκπεηξία πνιχ πην επράξηζηε ζε ζρέζε κε έλα 

ζπκβαηηθφ εζηηαηφξην πνπ θάλεη delivery θαη είλαη απηφ αθξηβψο πνπ πξνθαιεί ην word-of-

mouth ηεο ππεξεζίαο. 

 

5. Πείηε καο κεξηθά πνζνηηθά ζηνηρεία (πόζν θαηξό είλαη ζηνλ 

αέξα,ηδίξν). 

 

Σν Forky μεθίλεζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 θαιχπηνληαο κφλν κηα κηθξή πεξηνρή ηνπ 

θέληξνπ ηεο Αζήλαο (Ακπειφθεπνη, Δμάξρεηα, Κνισλάθη) θαη ζηαδηαθά επεθηείλακε ηηο 

πεξηνρέο δηαλνκήο, θζάλνληαο λα θαιχπηνπκε πιένλ φιν ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαζψο θαη 



 
 

 
29 

 

Υαιάλδξη/Μαξνχζη. Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ν αξηζκφο ησλ λέσλ πειαηψλ καο απμάλεηαη 

ζηαζεξά κε ξπζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% θάζε κήλα, ξπζκφο πνπ αλακέλνπκε λα ζπλερηζηεί. 

 

6. Η ρξεκαηνδόηεζε κε ηη ηξόπν έγηλε; 

 

πσο γηα φιεο ηηο startups, έηζη θαη γηα εκάο, ε ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ θαη είλαη 

ην απαξαίηεην εξγαιείν γηα λα κεγαιψζνπκε σο εηαηξία θαη γηα λα επηηχρνπκε ηνπο 

ζηφρνπο αλάπηπμεο πνπ έρνπκε ζέζεη. Η πνιχ θαιή πνξεία καο, θέληξηζε ην 

ελδηαθέξνλ Διιήλσλ θαη μέλσλ επελδπηψλ (venture capital funds), νη νπνίνη 

πξνρψξεζαλ ζε επέλδπζε χςνπο 800.000 επξψ. Σν θεθάιαην απηφ βνήζεζε ηελ 

εηαηξία λα επεθηαζεί κε πξνζιήςεηο ζηειερψλ, λέεο πεξηνρέο θάιπςεο, επξχηεξν 

κελνχ θαη ρακειφηεξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο. 

 

7. Ση ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο; 

 

αλ γεληθή ζπκβνπιή, θάζε startup, αλεμάξηεηα ρψξαο θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, 

αληηκεησπίδεη ζεκειηψδεηο δπζθνιίεο θαη ζπλερείο αιιαγέο κέρξη λα βξεη ην ιεγφκελν 

product-market fit. ηνπο λεφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο απιά ζα πξνηείλακε λα θπλεγήζνπλ, λα 

δνθηκάζνπλ θαη αλ απνηχρνπλ λα δνθηκάζνπλ εθ λένπ. 

 

8. Πνηα είλαη ηα ζρέδηα ζαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ forky; 

 

Η  ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρνπκε εμαζθαιίζεη ζα καο επηηξέπεη λα επελδχζνπκε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηελ ηερλνινγία, λα επεθηαζνχκε ζε λέεο πεξηνρέο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαη 

θπζηθά λα βειηηψζνπκε ζπλνιηθά ηελ Forky εκπεηξία δεκηνπξγψληαο ζπλερψο λέα πηάηα θαη 

θξαηψληαο ρακεινχο ρξφλνπο παξάδνζεο. ηα άκεζα ζρέδηα ηεο εηαηξίαο είλαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ πξαηεξίσλ δηαλνκήο ζηελ Αζήλα θαιχπηνληαο έλα αθφκε κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ, ελψ πην καθξνπξφζεζκα, ζηα πιάλα καο είλαη θαη ε επέθηαζε ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ φπνπ ην κνληέιν ηνπ Forky κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

 

** απαντήσεις από Γιάννη Ασημακόποσλο (Head of Marketing at Forky) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Λνγηζηηθή Οξγάλωζε θαη Αλάιπζε ηεο Νενθπνύο 

Δπηρείξεζεο Forky 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο λενθπνχο 

επηρείξεζεο Forky .  

Η Forky food services ΙΚΔ  ή φπσο ηελ γλσξίδνπκε Forky ηδξχζεθε ην 2014  θαη 

απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηεο Cookisto ε νπνία ήηαλ κία απφ ηηο πην γλσζηέο ειιεληθέο start-up  

φπνπ ζπλδχαδε εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο κάγεηξεο κε αλζξψπνπο πνπ αλαδεηνχζαλ 

ζπηηηθφ θαγεηφ. Η Cookisto ινηπφλ έπαςε πηα λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα θαη ηα ελία έρεη 

πιένλ αλαιάβεη ε Forky. Σν αξρηθφ θεθάιαην ηεο Forky  είλαη 1000 επξψ, 500 επξψ απν 

θάζε ηδξπηή. Οη ηδξπηέο θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ Forky είλαη ν Μηράιεο Γθφληαο θαη Πέηξνο 

Πηηζίιεο.  

Η  Forky ,ινηπφλ, απνηειεί κία ππεξεζία παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο πνηνηηθνχ 

θαγεηνχ ζε πνιχ γξήγνξν ρξφλν δειαδή θάησ απφ 15 ιεπηά. Καζεκεξηλά εηνηκάδνπλ δπν 

θπξίσο πηάηα, ε νκάδα πνπ πξνεηνηκάδεη ηα γεχκαηα απνηειείηαη απφ ηαιαληνχρνπο ζεθ κε 

πξνυπεξεζία ζε ηδηαίηεξα γλσζηά εζηηαηφξηα ηεο Αζήλαο  . ηφρνο ηνπο είλαη νη ρξήζηεο λα 

εμαζθαιίδνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κέζα απφ ηδηαίηεξα λφζηηκε φζν θαη ζχγρξνλε 

ειιεληθή θνπδίλα. Δπίζεο έλα απφ ηα δχν θπξίσο πηάηα θαιχπηεη θαη ηνπο vegetarians. Με ηα 

παξαπάλσ ε Forky παξέρεη πνηνηηθά γεχκαηα ζηνπο πειάηεο-ρξήζηεο ηνπ. Γηα λα εθπιεξψζεη 

θαη ηνλ δεχηεξν ζθνπφ ηνπ, ηελ γξήγνξε παξάδνζε, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα κεγάιν δίθηπν 

δηαλνκέσλ ην νπνίν θαζνδεγείηαη απφ πξνεγκέλα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα.  

ηελ παξαπάλσ δνκή πίζηεςαλ αξθεηνί επελδπηέο θάηη πνπ νδήγεζε ηελ Forky, ηελ 

άλνημε ηνπ 2015 λα θιείζεη ηνλ πξψην γχξν κε ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 800.000 επξψ, κε 

θχξηα ζπκκεηνρή ηνπ Openfund JEREMIE II απφ ηελ Διιάδα θαη ηνπ βξεηαληθνχ ηακείνπ 

Blue Wire Capital. Υξεκαηνδφηεζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επεθηαζεί ην δίθηπν 

δηαλνκήο ηνπ Forky, κέρξη ζηηγκήο ε πεξηνρή δξαζηεξηνπνηήζεο είλαη ην εκπνξηθφ ηξίγσλν 

ησλ Αζελψλ πνπ θηάλεη έσο ηελ Καιιηζέα θαη έλα θνκκάηη ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ 

(Υαιάλδξη, Μαξνχζη). 

Σα γξαθεία ηεο Forky βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο απφ ηα νπνία γίλεηαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ. Παξάιιεια ππάξρνπλ δχν πξαηήξηα ζηα νπνία παξαζθεπάδνληαη 

ηα γεχκαηα θαη μεθηλάεη ε δηαλνκή. Σν έλα πξαηήξην βξίζθεηαη ζην θέληξν ησλ Αζελψλ θαη 



 
 

 
31 

 

επηρεηξεί ζην εκπνξηθφ ηξίγσλν θαη ην δεχηεξν έρεη έδξα ηα βφξεηα πξνάζηηα ζηα νπνία θαη 

θηλείηαη.  

 

 

4.1 Οξγάλωζε επηρείξεζεο: Πεξηγξαθή ηκεκάηωλ εηαηξείαο 

 

πσο φιεο νη εηαηξείεο έηζη θαη νη startup επηρεηξήζεηο είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηκήκαηα. 

ην νξγαλφγξακκα θάζε επηρείξεζεο αλαθέξνληαη ηα ηκήκαηα θαη ε ζχλδεζε πνπ έρνπλ απηά 

κεηαμχ ηνπο. Η νξγάλσζε κηα επηρείξεζεο ζε ηκήκαηα γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο . Η ηκεκαηνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο πεξηγξάθεηαη αξρηθά ζην επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην πνπ έρεη θαηαξηηζηεί θαηά ηελ ίδξπζε απηήο.  Έηζη θάζε ηκήκα γλσξίδεη ηνλ ρψξν 

επζχλεο ηνπ θαη πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηνπ. Σα ηκήκαηα ζπλεξγάδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο  κε 

ζθνπφ ηελ ζσζηή θαη επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Κάζε ηκήκα δηαζέηεη ηνλ δηθφ 

ηνπ δηεπζπληή ή πξντζηάκελν ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ γεληθή δηεχζπλζε 

ηεο επηρείξεζεο.   

Με ηνλ ίδην ηξφπν νξγάλσζεο ιεηηνπξγεί θαη ε Forky, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 6 

ηκήκαηα. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηκεκάησλ αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα : 

 

 

Γεληθή 
δηεχζπλζε-

Ιδξπηέο 

Marketing 

Operations 

Supply 
Chain 

Information- 
Technology 

Finance-
Accνunting 
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4.1.1 Γεληθή Γηεχζπλζε - Ιδξπηέο 

ηελ  πεξίπησζε ηεο Forky νη ηδξπηέο πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ θαηέρνπλ ηελ 

Γεληθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. Δίλαη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο  θαη δηαρεηξηζηέο 

ηεο. ηελ επζχλε ηνπο έρνπλ ην γεληθφ ζπληνληζκφ  θαη ηελ δηνίθεζε ηεο Forky. Πέξα φκσο 

απφ ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη έρνπλ λα αζρνιεζνχλ θαη κε ηελ κειινληηθή θαηεχζπλζε θαη ηνλ 

ζπλερή ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο.  

Γηνίθεζε: 

 ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ ησλ ηκεκάησλ , θάηη πνπ 

ζπλήζσο γίλεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζηφρσλ πνπ έρεη θάζε 

ηκήκα 

  ν ζπληνληζκφο θαη ε ελεκέξσζε ησλ ηκεκάησλ γηα λέεο δηαδηθαζίεο, 

γίλεηαη είηε κε ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ηκεκάησλ είηε κέζσ email ή ηειε-

ζπλεδξηάζεσλ. 

 ζχζηαζε θαη ζρεδηαζκφο βειηηψζεσλ ζε θαζεκεξηλέο δπζιεηηνπξγίεο 

πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ 

 παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί 

ρεδηαζκφο:  

 αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ θαη επεθηάζεσλ ηεο εηαηξείαο  

 ζπλάληεζεηο κε ππάξρνληεο θαη κειινληηθνχο επελδπηέο  

 έιεγρνο αγνξάο θαη  παξαθνινχζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

 ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο είηε γηα ελεκεξσηηθφ ζθνπφ είηε γηα αλαδήηεζε 

επελδπηψλ 

 

4.1.2 Σκήκα Marketing 

 

Σν ηκήκα Marketing είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

ηεο εηαηξείαο. ηφρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη λα θάλεη γλσζηή ηελ εηαηξεία ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

θαη λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο. Γηα λα κπνξέζεη λα ην πεηχρεη απηφ επηζηξαηεχεη δηάθνξα 

κέζα φπσο δηαδίθηπν (social media), ξαδηφθσλν,  δηαλνκή θπιιαδίσλ, πξνσζεηηθά email, 
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ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

Forky. Οη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη: 

 θαζεκεξηλή ζπκκεηνρή ζηα social media, θάηη πνπ ηεο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηνπο πειάηεο γηα  ηα πξντφληα ηεο, 

πξνζθνξέο, εθπηψζεηο θαη γηα ηα λέα ηεο επηρείξεζεο. 

 αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο εηαηξείεο  (ζπλήζσο startup) κε 

ζθνπφ ηελ δηαθήκηζε αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε θαη λέσλ πειαηψλ 

 νξγάλσζε δηαθεκηζηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο δηαλνκή θπιιαδίσλ, 

ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο, ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα άξζξα αθηεξψκαηα ζε πεξηνδηθά ή 

εθεκεξίδεο 

 δηαηήξεζε δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ (big data) κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο κέζσ email ή πξνζσπηθψλ κελπκάησλ ζην θηλεηφ γηα ην θαζεκεξηλφ 

κελνχ ή κε λέα ηεο επηρείξεζεο 

Να αλαθέξνπκε πσο γηα κηα Startup επηρείξεζε ην ηκήκα Marketing έρεη δσηηθή 

ζεκαζία γηα ηελ εμέιημε ηεο.  

 

4.1.3 Σκήκα Operations 

 

Σν ηκήκα Operations ή δηαθίλεζεο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαλνκψλ. Η Forky απαζρνιεί έλα κεγάιν κέξνο δηαλνκέσλ ην νπνίν θηλείηαη κε δίθπθια 

νρήκαηα ρακεινχ θπβηζκνχ, φινη νη δηαλνκείο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ απφ ηνλ νπνίν ελεκεξψλνληαη γηα ην δξνκνιφγην πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θαη 

ηηο παξαδφζεηο πνπ έρνπλ. Οη δηαλνκείο παξαδίδνπλ θαζεκεξηλά 12:00 κε 16:00 θαη 19:00 κε 

23:00. Σν δξνκνιφγην θαηαξηίδεηαη απν ηελ νκάδα δηαθίλεζεο ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ 

πνξεία ησλ δηαλνκέσλ θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ηνπο. Σν δξνκνιφγην κεηαβάιιεηαη 

ζπλερψο θαζψο ιεηηνπξγεί βάζε ησλ παξαγγειηψλ πνπ έξρνληαη ζην ζχζηεκα ηεο Forky.  

ηφρνο ηεο Forky θαη ηνπ ηκήκαηνο operations είλαη ν πειάηεο λα παξαιάβεη ην γεχκα ηνπ ζε 

15 ιεπηά απφ ηελ ζηηγκή πνπ δεκηνχξγεζε ηελ ειεθηξνληθή ηνπ παξαγγειία.  

 

4.1.4 Σκήκα Supply Chain 
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To ηκήκα supply chain ή πξνκεζείσλ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

παξαγγειία, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ δηαηήξεζε φισλ ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε 

Forky. Οη πξνκήζεηεο απηέο είλαη πξντφληα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ, ζπζθεπαζίεο 

γηα ηα έηνηκα γεχκαηα, αλαιψζηκα πιηθά ηεο θνπδίλαο αιιά θαη φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ ηεο Forky.  

 

4.1.5 Σκήκα Information-Technology 

 

Σν ηκήκα information-technology ή πιεξνθνξηθήο αζρνιείηαη κε φια ηα πιεξνθνξηθά 

ζπζηήκαηα ηεο Forky. ηφρνο ηνπ είλαη, ε δεκηνπξγία λέσλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

βειηηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Forky θαη ε ππνζηήξημε γηα ηα ήδε ππάξρνληα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα. 

 Η Forky δηαζέηεη κηα κεγάιε νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ θαζψο έρεη δψζεη ηδηαίηεξν 

βάξνο ζην θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο. Ήδε έρεη ηελ δηθή ηεο εθαξκνγή γηα θηλεηά κέζσ ηεο 

νπνίαο νη πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο κε απιφ θαη γξήγνξν 

ηξφπν.θνπφο άιισζηε ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξέρεη ππεξεζίεο εζηίαζεο κέζσ 

ειεθηξνληθψλ παξαγγειηψλ. 

 

4.1.6 Σκήκα Finance-accounting 

Σν ηκήκα finance-accounting ηεο Forky έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο εηαηξείαο. Σν ηκήκα πξέπεη λα παξαθνινπζεί θαζεκεξηλά ηηο 

νηθνλνκηθέο θηλήζεηο, λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά ζηνπο πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θαη ππαιιήινπο (κηζζνδνζίεο), λα εμαζθαιίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο 

ψο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηέινο λα δηαηεξεί ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δελ ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά ηεο εηαηξείαο. 

 

 

4.2 Οξγάλωζε Λνγηζηεξίνπ 

 

Σν ινγηζηήξην ζηελ Forky φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ δελ ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά ηεο 

εηαηξίαο. Η νκάδα ηνπ ινγηζηεξίνπ θαζψο θαη ν νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Η ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο είλαη 
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ζχλεζεο θαηλφκελν ζηηο startup επηρεηξήζεηο. Έηζη ινηπφλ θαη ε Forky έρεη κία νκάδα πνπ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νκαιή θαη λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηεξίνπ.  

Η νκάδα απηή απνηειείηαη απφ 3 ινγηζηέο βνεζνχο θαη έλα νηθνλνκηθφ δηεπζπληή, 

φπσο αθξηβψο πεξηγξάθεηαη θαη ζην δηάγξακκα παξαθάησ: 

 

 

 

 

Σν ινγηζηήξην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ λφκηκε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία αθνινπζψληαο ηηο λνκηθέο 

δηαηάμεηο.  

Η νκάδα ινγηζηεξίνπ ζηελ Forky έρεη ηνλ θαζεκεξηλφ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

εθδίδνληαη πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ ησλ 

παξαζηαηηθψλ θαζψο θαη φ,ηη αθνξά ηελ ινγηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο. Σν 

ινγηζηήξην είλαη ππεχζπλν κέζσ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θπζηθψλ αξρείσλ λα 

δηαηεξεί φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Forky. Μάιηζηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα 

ζπληάμεη θαη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη λα ηνλ εθδψζεη. 

 

 ηηο εξγαζίεο ηνπ ινγηζηεξίνπ είλαη θαη ε θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζην ηέινο ηνπ κήλα θαη ε θαηαβνιή φισλ ησλ λφκηκσλ εηζθνξψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο είλαη θαη ε θαηάζεζε απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ ζηηο Γεκφζηεο 

αξρέο, φπσο Ι.Κ.Α (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο), Ο.Α.Δ.Γ (αλαγγειία πξφζιεςεο). 

ην ινγηζηήξην ηνπ Forky νη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 

γίλνληαη απφ ηνπο βνεζνχο ινγηζηέο νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη ηελ δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Forky. Σα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ινγηζηψλ ειέγρνληαη 

Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

Βνεζφο ινγηζηήο  Βνεζφο ινγηζηήο  Βνεζφο ινγηζηήο 
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απν ηνλ νηθνλνκηθφ δηεπζπληή, ν νπνίνο έρεη ηε επζχλε λα επηθπξψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νκάδαο θαη λα ηα θαηαγξάςεη. Η θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε απνηίκεζε απηψλ ζα 

πξέπεη λα παξνπζηαζηεί έπεηηα ζηελ Γεληθή δηεχζπλζε. Η Γεληθή δηεχζπλζε ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν δεισκέλνο σο δηαρεηξηζηήο ηεο Forky 

θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ( ηζνινγηζκφο, 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη παξάξηεκα) θαη ησλ  

ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξείαο. Η ππνβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ππνβάιινληαη ζην ΓΔΜΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 98 ηνπ Ν.4072/2012.  

 

4.3 Λνγηζηηθέο θαη Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

Η ινγηζηηθή νξγάλσζε ησλ startup γίλεηαη βάζε ηεο κνξθήο πνπ ζα επηιέμνπλ νη 

ηδξπηέο. Η Forky έρεη ζπζηαζεί ψο Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία θαη ππάγεηαη ζηηο 

λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο Ι.Κ.Δ. 

 Οη Ι.Κ.Δ δηαηεξνχλ ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθά βηβιία θάηη πνπ απμάλεη ην ινγηζηηθφ 

θφζηνο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο αιιά ιεηηνπξγεί θαη σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ πξνζψπσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Έηζη ππάξρεη βέβαηα ε 

κέγηζηε δηαθάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ην δηπινγξαθηθφ 

ζχζηεκα. Σα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξνχληαη είλαη εζφδσλ-εμφδσλ, βηβιίν απνγξαθψλ 

απνηίκεζεο απνζεκάησλ Ιζνδχγην γεληθνχ θαη αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ, Ηκεξνιφγην εγγξαθψλ 

ηζνινγηζκνχ, απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκνχ θαη ην Μεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ.  

Η θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ Ι.Κ.Δ νξίδεηαη ζηνλ λ.4172/2013 γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, θαη θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλφλα πνπ αθνινπζεί: 

 Σα ζπλνιηθά θέξδε ησλ εηαηξεηψλ απηήο ηεο κνξθήο θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 

26%, αλεμαξηήησο πνζνχ, 

  ελψ γηα ηα δηαλεκφκελα ζηνπο εηαίξνπο θέξδε ή κεξίζκαηα ηζρχεη επηπιένλ 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε 10%. 

  Η ακνηβή ηνπ δηαρεηξηζηή θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα κηζζσηήο εξγαζίαο. 
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 Η πξνθαηαβνιή θφξνπ ηζνχηαη κε ην 80% ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ππνβαιιφκελε δήισζε. 

 Σέινο επηηεδεχκαηνο . 

 

 

4.3.1 Έθδνζε Παξαζηαηηθψλ πξνο ηνπο Πειάηεο  

 

Η Forky ζαλ κία λέα επηρείξεζε πνπ ζηεξίδεηαη ζην θνκκάηη ηεο ηερλνινγίαο έηζη έρεη 

εθαξκφζεη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζε φιεο ηη ζπλαιιαγέο. Σα ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο πνπ 

έρνπλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο είλαη ειεθηξνληθά (e-invoicing), θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο γίλεηαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή, κέζσ email,  ησλ παξαζηαηηθψλ πξνο ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππάξρνπλ ράξηηλα αξρεία παξαζηαηηθψλ, ππάξρεη 

κηθξφηεξν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο, κεηψλεηαη  ν δηαρεηξηζηηθφο ρξφλνο θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα 

γίλνληαη θαηαρσξήζεηο ρεηξφγξαθσλ ηηκνινγίσλ θαη ηέινο ππάξρεη  θαιχηεξε θαη 

επθνιφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ εμεξρφκελσλ παξαζηαηηθψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη πειάηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην είδνο ηνπ παξαζηαηηθνχ πνπ 

επηζπκνχλ (ηηκνιφγην ή απφδεημε) θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπο ιακβάλνπλ 

θαη ην παξαζηαηηθφ ζην email ηνπο ην νπνίν είλαη έγθπξν γηα νπνηαδήπνηε λνκηθή ρξήζε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ζπκβεί θαη δελ νινθιεξσζεί ε παξαγγειία ην ζχζηεκα 

ελεκεξψλεηαη θαη απηφκαηα απνζηέιιεη αθπξσηηθφ ζεκείσκα κε αλαθνξά ηνπ αξηζκνχ 

απφδεημεο ή ηηκνινγίνπ.Έηζη ν πειάηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγγειίαο ηνπ επηιέγεη ην 

παξαζηαηηθφ πνπ επηζπκεί θαη δηθαηνχηαη θαη ην ιακβάλεη απηφκαηα κε ηελ νινθιήξσζε 

απηήο. ηα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά αλαθέξνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν 

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο,ε πεξηγξαθή ησλ ρξεψζεσλ θαη ν ππάξρσλ Φ.Π.Α.  

 

4.3.2 Μέζνδνη θαη ηξφπνη πιεξσκήο 

 

Η Forky δηαζέηεη έλα κεγάιν εχξνο ηξφπσλ πιεξσκήο. Ο πειάηεο κπνξεί λα επηιέμεη 

έλαλ απφ απηνχο θαη έπεηηα απιά λα νινθιεξψζεη ηελ παξαγγειία ηνπ. Οη επηινγέο πνπ έρεη 

ν πειάηεο είλαη: 
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 Πιεξσκή κε θάξηα (πηζησηηθή ή ρξεσζηηθή) 

 Πιεξσκή κε κεηξεηά θαηά ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο 

(αληηθαηαβνιή). 

 Πιεξσκή κε Ticket Restaurant 

ηφρνο ηεο Forky είλαη νη πειάηεο λα δηαζέηνπλ έλα εχξνο επηινγψλ σο πξνο ηελ 

πιεξσκή γηα λα δηεπθνιχλνπλ έηζη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ ηνπο. Βέβαηα ε ειεθηξνληθή 

πιεξσκή κε θάξηα είλαη κία κέζνδνο πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν θαζψο έηζη κεηψλεηαη ν 

δηαρεηξηζηηθφο θίλδπλνο (κεηαθνξάο ρξεκάησλ κε ηνλ δηαλνκέα) θαη απμάλεηαη ν έιεγρνο 

εηζξνψλ ζηα ηακεία ηεο Forky.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία έλλνηα πνπ ηε ζπλαληάκε απφ πνιχ παιηά. Η 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κηαο ρψξαο θαη ε εμέιημε απηή απνθέξεη αχμεζε ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

έρεη πνιιέο κνξθέο φπσο είλαη ε γπλαηθεία φπνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί κεγάιε 

αχμεζε. ηελ Διιάδα πιένλ ην λα ηδξχζεη θάπνηνο κηα επηρείξεζε απνηειεί έλα φλεηξν φκσο 

παξά ηε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ππάξρεη κία αχμεζε ζηελ ίδξπζε ησλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ (startup company). Νενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη ηδέεο πνπ πινπνηνχληαη θαη 

επηδηψθνπλ ηε γξήγνξε είζνδν ζην θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν ξίζθν βέβαηα. 

Κάπνηεο γλσζηέο λενθπείο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηηπρεκέλεο ζε φινπο Apple, Google θαη 

Facebook. Σν θαηλφκελν ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ εδψ θαη 20 ρξφληα 

πεξίπνπ αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλζίζεη θαη απηφ κε ηε βνήζεηα ησλ επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη κε θεθάιαηα. Μηα επηηπρεκέλε λενθπήο επηρείξεζε επηθέξεη πνιιά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζηε θνηλσλία ηεο ρψξαο. Αλαιχνληαο , ινηπφλ 

, κία πνιιά ππνζρφκελε startup επηρείξεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη νη ηδέεο πξέπεη λα 

πινπνηνχληαη θαη λα δίλνληαη επθαηξίεο. Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ζεηηθά ή θαη 

αξλεηηθά. κσο πίζσ απφ θάζε απνηπρία θξχβεηαη κηα λέα επθαηξία θαη δελ ζα πξέπεη θαλείο 

λα απνζαξξχλεηαη. Βέβαηα, ζηηο κέξεο καο δελ είλαη θαη πνιχ εχθνιν νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη 

λα δνζνχλ θεθάιαηα αιιά κε πνιχ επηκνλή, ππνκνλή θαη αηζηνδνμία φια κπνξνχλ λα γίλνπλ. 

πλνςίδνληαο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ νη λενθπείο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ην κέιινλ ηεο νηθνλνκίαο ψζηε ε ρψξα καο λα βγεη απφ ην αδηέμνδν ζην νπνίν 

έρεη κεηαβεί. 
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