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Σκϋφτεςαι να ξεκινόςεισ μια δικό ςου επιχεύρηςό; 
Το φυλλάδιο αυτό προετοιμάςτθκε από το τμιμα «Στιριξθσ Νζων Επιχειριςεων» τθσ 

Διεφκυνςθσ Δικτφου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Οργάνωςθσ του EOMMEX, ςτα πλαίςια τθσ 

δράςθσ 4.2.6. του Υποπρογράμματοσ 4 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Βιομθχανίασ. 

Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο φυλλάδιο αυτό κα ςε βοθκιςουν να ξεκινιςεισ τθ 

δικι ςου επιχείρθςθ, να ξεπεράςεισ τισ δυςκολίεσ ςτα κρίςιμα πρϊτα χρόνια και να 

αναπτφξεισ τθν επιχείρθςι ςου, ϊςτε να ικανοποιιςεισ τισ φιλοδοξίεσ ςου και τουσ ςτόχουσ 

ςου. 

Σου ευχόμαςτε καλι επιτυχία ςτθν προςπάκειά ςου. 

 

Εύςαι κατϊλληλοσ για επιχειρηματύασ; 
Ρριν ξεκινιςεισ μία δικιά ςου επιχείρθςθ κα πρζπει να δεισ αν είςαι κατάλλθλοσ για 

επιχειρθματίασ. Τα παρακάτω ςθμεία κα ςου φανοφν αρκετά χριςιμα προκειμζνου να 

πάρεισ τθν απόφαςι ςου: 

 Ζχεισ τισ ικανότθτεσ, τθν ενεργθτικότθτα και τθν επιμονι που χρειάηεται για να βάλεισ 

μπροςτά μια επιχείρθςθ και να τθν κάνεισ να προοδεφςει; 

 Ζχεισ ποτζ ηθτιςει από τουσ δικοφσ ςου να ςου πουν τθν αντικειμενικι τουσ γνϊμθ για 

το αν πραγματικά μπορείσ να προχωριςεισ ςε δικιά ςου δουλειά; 

 Είςαι προετοιμαςμζνοσ να δουλζψεισ ςκλθρά και πολλζσ ϊρεσ για το ςτιςιμο τθσ 

επιχείρθςισ ςου; 

 Είναι θ υγεία ςου όςο χρειάηεται καλι για να αντζξει ςτισ απαιτιςεισ τθσ δουλειάσ ςου; 

 Είςαι ο τφποσ που του αρζςει να αναλαμβάνει ευκφνεσ και κινδφνουσ; 

 Μπορείσ να παίρνεισ μόνοσ ςου αποφάςεισ; 

 Ζχεισ ςκεφτεί ποτζ ποφ χωλαίνεισ; Και αν ναι, κα ιςουν διατεκειμζνοσ να 

ςυνεταιριςτείσ με κάποιον που ζχει τισ ικανότθτεσ που ςου λείπουν; 

 Θεωρείσ τον εαυτό ςου ςυνεργάςιμο άτομο; 

 Μπορείσ να κακοδθγιςεισ και να παρακινιςεισ τουσ άλλουσ; 

 Μπορείσ να τελειϊςεισ κάτι που αρχίηεισ; 

 Είςαι ζτοιμοσ να παρατιςεισ τθ δουλειά ςου ωσ μιςκωτόσ; 

 Ζχεισ τον αζρα του νικθτι; 

 Τζλοσ ζχεισ αρκετζσ οικονομίεσ για να μπορζςεισ να ηιςεισ τθν οικογζνειά ςου και να 

ξεκινιςεισ τθν επιχείρθςι ςου; 

 

  



Τι κεφϊλαια θα χρειαςτεύσ 
Ξζρεισ πόςα κα χρειαςτείσ για το ξεκίνθμα τθσ επιχείρθςθσ; Ζχεισ υπολογίςει τθν 

αποδοτικότθτα και τθν απόςβεςθ τθσ επζνδυςθσ; 

Προετοίμαςε ζναν προχπολογιςμό λαμβάνοντασ υπόψθ τα παρακάτω: 

Τι ποςά κα χρειαςτείσ πριν ξεκινιςεισ τθν επιχείρθςθ για: 

 Κτίρια (αγορά, ενοικίαςθ, διαμόρφωςθ) 

 Μεταφορικά 

 Ρρϊτεσ φλεσ 

 Κεφάλαιο κίνθςθσ 

 Γενικά ζξοδα 

 Θζρμανςθ, θλεκτριςμόσ, κακαριότθτα 

 Αμοιβζσ προςωπικοφ και επιχειρθματία 

 Τόκουσ 

 Διαφιμιςθ 

 Αςφάλιςθ τθσ επιχείρθςθσ 

Αφοφ ζχεισ προςδιορίςει το ςφνολο των χρθμάτων που κα χρειαςτείσ υπολόγιςε πόςα δικά 

ςου κεφάλαια μπορείσ να βάλεισ ςτθν επιχείρθςθ. 

Ζχεισ άλλα περιουςιακά ςτοιχεία που κα μποροφςεσ να πουλιςεισ ι να χρθςιμοποιιςεισ 

ςαν εγγφθςθ για δάνειο; 

Ζχεισ βάςιμο λόγο να είςαι ςίγουροσ ότι κα πάρεισ το δάνειο που πρόκειται να ηθτιςεισ και 

γνωρίηεισ τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται; 

Γνωρίηεισ τισ προκεςμίεσ αποδζςμευςθσ των επιχορθγιςεων που μπορείσ ενδεχομζνωσ να 

ηθτιςεισ; 

Υπολόγιςεσ τι πιςτϊςεισ κα μποροφςεσ να εξαςφαλίςεισ από τουσ προμθκευτζσ; 

Γνωρίηεισ τισ άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ που υπάρχουν όπωσ κοινοτικά προγράμματα, 

επιδοτιςεισ κλπ; 

 

Έρευνα αγορϊσ 
Αν ζχεισ καταλιξει ςτο είδοσ τθσ επιχείρθςθσ που κζλεισ να ξεκινιςεισ, προςπάκθςε να 

βάλεισ τθν ιδζα ςου ςε εφαρμογι. Σε αυτό το ςτάδιο οι βαςικζσ ερωτιςεισ που πρζπει να 

απαντθκοφν είναι: 

 Ροιοι είναι οι υποψιφιοι πελάτεσ ςου; 

 Ρόςοι είναι αυτοί; 

 Αγοράηουν ιδθ το προϊόν ι τθν υπθρεςία που ςκοπεφεισ να πουλιςεισ; 

 Ρϊσ μπορείσ να τουσ προςεγγίςεισ; 



 Ζχεισ παρατθριςει πϊσ ενεργοφν οι ανταγωνιςτζσ ςου για να ζρκουν ςε επαφι με τουσ 

πελάτεσ; 

 Ροια είναι θ τιμι που μπορείσ να πουλιςεισ το προϊόν ςου; 

 Ροιοι είναι οι ανταγωνιςτζσ ςου; Μειονεκτιματα και πλεονεκτιματα αυτϊν. 

Προςπάκθςε να τουσ επιςκεφκείσ ενδεχομζνωσ παρουςιαηόμενοσ και ςαν πελάτθσ. Μθν 

αγνοιςεισ τθν φπαρξθ εμμζςων ανταγωνιςτϊν (δεν αςκοφν το ίδιο επάγγελμα αλλά 

πουλάνε ςτουσ πικανοφσ ςου πελάτεσ). 

Τοποκζτθςε κάκε προϊόν από αυτά που ςκοπεφεισ να πουλιςεισ ςε ςχζςθ με αυτά των 

ανταγωνιςτϊν ςφμφωνα με τα ακόλουκα κριτιρια (βακμόσ ανανζωςθσ, θλικία, επίπεδο 

τιμϊν, ποιότθτα, τοποκζτθςθ ςε ςειρά προϊόντων). Αν μια ιδζα για ζνα προϊόν είναι 

καινοφργια ίςωσ χρειάηεται να το δοκιμάςεισ ςτθν αγορά. Μπορεί οι ανταγωνιςτζσ ςου 

να κελιςουν να ςε αντιγράψουν ςφντομα. Αν αυτό ςυμβεί, μπορείσ να προςτατευτείσ 

από αυτι τθν αντιγραφι; 

Εξζταςεσ τθν περίπτωςθ πικανισ ςυνεργαςίασ με τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηεςαι 

τϊρα; Ίςωσ μπορείσ να γίνεισ υπεργολάβοσ του ςθμερινοφ ςου εργοδότθ. 

 Θα ςε εμπιςτευτοφν τα άτομα με τα οποία ςυνεργάηεςαι ςιμερα αν κάνεισ κάτι από 

μόνοσ ςου; 

 Μίλθςεσ με κάποιο άτομο που ζχει ιδθ δθμιουργιςει δικι του επιχείρθςθ; 

 Ζχεισ παρατθριςει το ςθμερινό ςου εργοδότθ για να δεισ προςεχτικά πϊσ διοικεί τθν 

επιχείρθςι του; 

 Ζχεισ ερευνιςει τθν περίπτωςθ αγοράσ μιασ επιχείρθςθσ που ιδθ υπάρχει ι τθν 

περίπτωςθ του franchising; 

Για τθν τελευταία περίπτωςθ πρζπει να διακζτεισ επαρκι κεφάλαια για να αναλάβεισ μια 

υπάρχουςα επιχείρθςθ και επιπλζον να ζχεισ ςθμαντικι εμπειρία για να διαπραγματευκείσ 

με τουσ ανκρϊπουσ που κζλουν να δϊςουν τθν επιχείρθςι τουσ. 

Αν αυτό που κζλεισ να κάνεισ είναι αρκετά μικρό, τότε ίςωσ μπορείσ να βρεισ τισ 

απαντιςεισ ςτισ παραπάνω ερωτιςεισ μόνοσ ςου. Αν όχι, τότε θ ζρευνα αγοράσ από 

επαγγελματίεσ κα μπορζςει να ςε βοθκιςει. Είναι πάντοτε χριςιμο κάποιο άλλο 

πρόςωπο να δει αντικειμενικά τθν ιδζα ςου και να εντοπίςει τα αδφνατα ςθμεία ι τι 

πρζπει να βελτιωκεί. Σε κάκε περίπτωςθ, πλθροφορίεσ μπορείσ να ςυγκεντρϊςεισ από 

ειδικευμζνουσ φορείσ, βιβλιοκικεσ, ςτατιςτικι υπθρεςία, επιμελθτιρια, κλαδικά 

ινςτιτοφτα, κλαδικά ζντυπα, εκκζςεισ, χρυςό οδθγό, τοπικζσ εφθμερίδεσ. 

 

  



Που θα εγκαταςτόςεισ την επιχεύρηςό ςου 
H επιλογι του ςωςτοφ τόπου εγκατάςταςθσ απαιτεί χρόνο και προςπάκεια. O τόποσ 

εγκατάςταςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ και αν κάνεισ λάκοσ 

μπορεί να ζχει ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ. Ρρζπει να μελετιςεισ τα παρακάτω: 

 

 Αν κα δουλζψεισ από το ςπίτι, το μαγαηί, το γραφείο, το εργαςτιριο ι το εργοςτάςιο. 

 Τθ ςυνολικι επιφάνεια του χϊρου εγκατάςταςθσ και αν επαρκεί για μελλοντικι 

επζκταςθ. 

 Τθ διακεςιμότθτα θλεκτριςμοφ, νεροφ, αποχζτευςθσ. 

 Τισ απαιτοφμενεσ ειδικζσ άδειεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

 Αν κα χτίςεισ ι κα νοικιάςεισ τουσ χϊρουσ που χρειάηεςαι. Ρρζπει να ςυγκρίνεισ τι κα 

κόςτιηε το ζνα και τι το άλλο. 

 Τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων για φόρτωμα, ξεφόρτωμα κλπ. 

 Εάν εντάςςεται ο χϊροσ ςε ζνα περιβάλλον ςφμφωνο με τθν εικόνα που κζλεισ να 

δϊςεισ ςτθν επιχείρθςθ. 

H τελικι ςου επιλογι εξαρτάται από τα χριματα που μπορείσ να διακζςεισ. 

 

Παραγωγό 
H επιλογι τθσ ορκότερθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ 

αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ τθσ επιχείρθςισ ςου. 

 Γνωρίηεισ με ςαφινεια τα προϊόντα που επικυμείσ να παράγεισ ι να δϊςεισ ςε 

υπεργολαβία; 

 Ζχεισ μελετιςει τθν παραγωγικι διαδικαςία; 

 Ζχεισ καταγράψει όλα τα μζςα (π.χ. μθχανολογικό εξοπλιςμό, πρϊτεσ φλεσ κλπ.) που κα 

ςου επιτρζψουν να πραγματοποιιςεισ τον όγκο τθσ παραγωγισ ςου ςτο επίπεδο τθσ 

ποιότθτασ, των τιμϊν και των αναγκαίων προκεςμιϊν; 

 Οι δυνατότθτεσ παραγωγισ ςου κα είναι ςφμφωνεσ με τον προβλεπόμενο τηίρο και 

λαμβάνουν υπόψθ τον εποχιακό χαρακτιρα τθσ δραςτθριότθτασ; (εφ' όςον υπάρχει 

εποχικότθτα) 

 όγκοσ τθσ προβλεπόμενθσ παραγωγισ ςου, υπολογίςτθκε με ακρίβεια ι είναι 

αποτζλεςμα ςτατιςτικϊν πλθροφοριϊν; 

 

  



Επιλογό προςωπικού 
H ςωςτι επιλογι και αξιοποίθςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςισ ςου ςυνδζεται άμεςα με 

τθν παραγωγικότθτά τθσ. 

 Γνωρίηεισ τισ ειδικότθτεσ που απαιτοφνται για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ ςου; 

 Ζχεισ προςδιορίςει το προφίλ των ατόμων που κζλεισ να προςλάβεισ; 

 Ζχεισ διαμορφϊςει ζνα οργανόγραμμα τθσ επιχείρθςισ ςου; 

 Ζχεισ άτομα να προςλάβεισ για να καλφψουν όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ και 

τα δικά ςου αδφνατα ςθμεία; 

 Γνωρίηεισ τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςεισ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ; 

 Γνωρίηεισ τισ υποχρεϊςεισ του εργοδότθ προσ τουσ εργαηομζνουσ; 

Τιμολόγηςη 
Χρειάηεται να προςδιορίςεισ τισ τιμζσ που κα χρεϊνεισ ϊςτε να καλφπτεισ το κόςτοσ και να 

ςου μζνει και κζρδοσ. Κάκε απόφαςθ που ζχει ςχζςθ με τισ τιμζσ πωλιςεων βαςίηεται ςε 

δφο ςκζλθ: 

 Στο κόςτοσ για να παραχκεί το προϊόν. 

 Στθν ποςότθτα προϊόντοσ που είναι διατεκειμζνθ να απορροφιςει θ αγορά ανάλογα 

με τισ τιμζσ που χρεϊνει θ επιχείρθςθ και επομζνωσ και το ςφνολο των πωλιςεων 

που κα μπορζςει θ επιχείρθςθ να πραγματοποιιςει. 

H κρίςιμθ ερϊτθςθ είναι: Ροια τιμι ςυμφζρει περιςςότερο τθν επιχείρθςθ να χρεϊνει; 

Για να απαντθκεί θ ερϊτθςθ αυτι κα πρζπει να ηυγιςτεί το KOΣTOΣ με τθ ZHTHΣH. 

Ζνασ τρόποσ για να γίνει αυτό είναι να δθμιουργιςεισ μόνοσ ςου μια ςειρά από προβλζψεισ 

για τισ πωλιςεισ. Εφοδιαςμζνοσ με όςο μπορείσ καλφτερεσ πλθροφορίεσ, να προςπακιςεισ 

να προβλζψεισ πόςεσ κα μποροφςαν να είναι οι πωλιςεισ ςου, αν χρεϊνεισ διάφορεσ τιμζσ. 

Μπορεί μετά να ςυςχετίςεισ τισ προβλζψεισ ςου αυτζσ με το κόςτοσ που απαιτείται για να 

παραχκοφν διάφορεσ ποςότθτεσ προϊόντοσ. 

Οι προβλζψεισ για τισ πωλιςεισ και για το ςυνολικό κόςτοσ παραγωγισ μποροφν ςτθ 

ςυνζχεια να τοποκετθκοφν ςυγχρόνωσ ςε ζνα απλό διάγραμμα, ςαν κι αυτό που 

παρουςιάηεται παρακάτω (γνωςτό ςαν διάγραμμα του νεκροφ ςθμείου) που μπορείσ 

εφκολα να το ερμθνεφςεισ. Θα πρζπει πρϊτα να κυμάςαι ότι θ τιμι πϊλθςθσ που τελικά κα 

διαλζξεισ για να πουλάσ το προϊόν, δεν είναι αναγκαςτικά αυτι που κα ςου επιτρζψει να 

πουλιςεισ πιο πολλά, αλλά αυτι που κα ςου αφινει το μεγαλφτερο κζρδοσ. 

Μερικζσ φορζσ μια επιχείρθςθ μπορεί να δικαιολογιςει μία μεγαλφτερθ τιμι ςτθ βάςθ τθσ 

ποιότθτασ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ και γρθγορότερθ παράδοςθ και καλφτερο service 

μετά τθν πϊλθςθ. 

Αυτό μπορεί να είναι ζνα μοναδικό ςθμείο πϊλθςθσ (USP – unique selling point) το οποίο 

επιτρζπει ςε μια εταιρεία να πείκει τον κόςμο να αγοράηει τα προϊόντα τθσ μολονότι θ τιμι 

είναι ψθλότερθ από τθν τιμι των ανταγωνιςτϊν. 



Προώθηςη πωλόςεων 
O ςχεδιαςμόσ του τρόπου προϊκθςθσ των πωλιςεων και θ επιλογι των κατάλλθλων 

μζςων κα ανοίξουν τισ αγορζσ για τα προϊόντα ςου. 

Ζχοντασ εντοπίςει μία ηιτθςθ για το προϊόν ςου και αφοφ το ζχεισ τιμολογιςει πρζπει να 

ςκεφτείσ πϊσ κα ενθμερϊςεισ τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ ςου. O τρόποσ προϊκθςθσ του 

προϊόντοσ ςου εξαρτάται από τθν περιοχι και το μζγεκοσ τθσ αγοράσ που απευκφνεςαι. 

Εγκαταςτάςεισ, οχιματα, διαφθμιςτικά ζντυπα, όλα ςτζλνουν μθνφματα και θ πρϊτθ 

εντφπωςθ είναι ςθμαντικι. H καλφτερθ και φκθνότερθ μορφι διαφιμιςθσ είναι θ ςφςταςθ 

τθσ επιχείρθςισ ςου ςε νζουσ πελάτεσ από ιδθ ικανοποιθμζνουσ πελάτεσ. 

Άλλοι τρόποι που μπορείσ να ςκεφκείσ είναι οι παρακάτω: 

 Διανομι διαφθμιςτικϊν φυλλαδίων ςτθν περιοχι ςου ι αποςτολι ενθμερωτικϊν 

επιςτολϊν ςε υποψθφίουσ πελάτεσ. 

 Διαφιμιςθ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, περιοδικά, κλαδικά φυλλάδια, κινθματογράφουσ, 

τοπικό ραδιόφωνο, κα κάνουν γνωςτι τθν επιχείρθςθ ςου ςε μεγαλφτερο κοινό. Nα 

κυμάςαι ότι μόνο μία μεμονωμζνθ διαφθμιςτικι ενζργεια δεν ζχει τα ίδια 

αποτελζςματα μιασ οργανωμζνθσ και ςυντονιςμζνθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ. 

 Συμμετοχι τθσ εταιρείασ ςε κλαδικζσ εκκζςεισ ςοφ επιτρζπει να ςυναντιςεισ 

προςωπικά τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ. 

 Ανάπτυξθ των δθμοςίων ςχζςεων για να προςελκφςεισ τα κατάλλθλα πρόςωπα (π.χ. 

δθμοςιογράφοι), τα οποία μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν προϊκθςθ των πωλιςεϊν 

ςου. 

 Μθν ξεχνάσ να μετριςεισ τθν επιτυχία όποιασ διαφθμιςτικισ μεκόδου χρθςιμοποιιςεισ 

με το να ρωτάσ τουσ πελάτεσ ςου ποφ ζμακαν για τθν επιχείρθςι ςου. 

 

Ταμειακό πρόγραμμα 
Δεν αρκεί να βρίςκεισ μόνο τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

Ρρζπει οι ειςροζσ των κεφαλαίων (από χρθματοδοτιςεισ και πωλιςεισ) να ςυγχρονίηονται 

με τθν εκροι των εξόδων τθσ επζνδυςθσ, του κόςτουσ παραγωγισ και άλλων εξόδων 

(διοίκθςθσ, διάκεςθσ κλπ). 

Το ταμειακό πρόγραμμα καταγράφει τισ ειςπράξεισ και τισ πλθρωμζσ μίασ περιόδου. Θα 

γίνει θ βάςθ για να υπολογίςεισ τι ποςόν χρειάηεςαι για να ιδρφςεισ και να διατθριςεισ τθν 

επιχείρθςι ςου. 

Θα ςε βοθκιςει να δεισ μακριά ςτο μζλλον και να ςκεφτείσ τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ 

κατάςταςθσ. 

Μερικά ερωτιματα που πρζπει να απαντιςεισ: 



 Τι επιπλζον χριματα απαιτοφνται και από ποφ κα τα βρεισ ςτο χρόνο που τα 

χρειάηεςαι; 

 Τι πιςτωτικοφσ όρουσ μπορείσ να δϊςεισ ςτουσ πελάτεσ ςου; 

 Ρϊσ πρζπει να διαπραγματευκείσ τουσ πιςτωτικοφσ όρουσ με τουσ προμθκευτζσ ςου; 

 Τι πρζπει να κάνεισ αν ζχεισ λιγότερεσ πωλιςεισ από τισ αναμενόμενεσ ι τα γενικά 

ζξοδα αυξθκοφν; 

 Ζχεισ ςκεφτεί όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ για να χρθςιμοποιιςεισ 

ςε κάκε περίπτωςθ τον πιο ευνοϊκό; 

 Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ςθμαντικοφ πλεονάςματοσ μετρθτϊν, ζχεισ ςκεφτεί τθν 

καλφτερθ δυνατι χριςθ τουσ εντόσ ι εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ϊςτε να μθν παραμζνουν 

ανεκμετάλλευτα; 

 

Ανϊληψη πρωτοβουλύασ για την υλοπούηςη του ςχεδύου 
Πςο καλφτερα προετοιμαςτείσ τόςο καλφτερα κα προετοιμάςεισ το μζλλον ςου. Αφοφ 

αξιολογιςεισ όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ κα μποροφςεσ να προχωριςεισ 

ςτθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ ςου. 

Αρχικά κα πρζπει να ςυμβουλευτείσ κάποιο φοροτεχνικό ςφμβουλο για τθ μορφι τθσ 

επιχείρθςθσ, αν κα είναι δθλαδι Ατομικι/O.E./E.E./E.Ρ.E./A.E. και το είδοσ των λογιςτικϊν 

βιβλίων που πρζπει να τθρείσ. Να αποφφγεισ να βαςίςεισ τθν επιλογι τθσ νομικισ 

υπόςταςθσ τθσ επιχείρθςισ ςου ςε ζνα μόνο κριτιριο (για παράδειγμα το φορολογικό 

κακεςτϊσ). 

 

Μία λάκοσ επιλογι μπορεί να αποτελζςει τθν απαρχι πολφ ςοβαρϊν προβλθμάτων. 

Επιπλζον χρειάηεται να ελζγξεισ αν για τθν επιχείρθςθ που κζλεισ να ξεκινιςεισ μπορείσ να 

πάρεισ άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο ι εάν απαιτείται 

κάποια άλλθ ειδικι άδεια. Επίςθσ πρζπει να γνωρίηεισ τθν ςχετικι νομοκεςία για τθν 

πρόςλθψθ προςωπικοφ, τθν πλθρωμι IKA, τισ διαδικαςίεσ για άνοιγμα λογαριαςμοφ ςτθν 

τράπεηα ι τθν λιψθ δανείου, κακϊσ και τισ διατυπϊςεισ για παραγγελίεσ πελατϊν, 

αποςτολι παραγγελιϊν κλπ. 

Μθν ξεχνάσ ότι κα πρζπει να αξιοποιιςεισ το μζγιςτο των ικανοτιτων ςου, να διακζτεισ 

απεριόριςτο χρόνο, να ζχεισ τα αναγκαία ίδια κεφάλαια για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 

ςου και τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

  



Ποιοσ μπορεύ να βοηθόςει; 
Οι φορείσ από τουσ οποίουσ μπορείσ να ηθτιςεισ βοικεια είναι: 

 Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Μικρϊν-Μεςαίων Επιχειριςεων και Χειροτεχνίασ (EOMMEX) 

Στα πλαίςια του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ Βιομθχανίασ (E.Ρ.B) ζχει αναλάβει από 

το Υπουργείο Ανάπτυξθσ τθν υλοποίθςθ προγράμματοσ για τθ δθμιουργία Νζων 

επιχειριςεων ςε ζναν από τουσ κλάδουσ των μεταποιθτικϊν βιοτεχνικϊν επιχειριςεων 

και τθσ Χειροτεχνίασ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων ενιςχφςεισ για αγορά 

εξοπλιςμοφ και ειδικϊν εγκαταςτάςεων, για αγορά μεταφορικοφ μζςου κακϊσ και για 

τθ διαμόρφωςθ των απαραίτθτων χϊρων εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ. 

Υπεφκυνοσ: Σ. Κοςκοβόλθσ 

Τθλζφωνο: 210-7491242 

 Υπουργείο Γεωργίασ 

H Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Γεωργικισ Διάρκρωςθσ υλοποιεί το πρόγραμμα 

«Βιοτεχνικζσ Επενδφςεισ» ςε εφαρμογι του KAN (E.K.) 2328/91. Με το πρόγραμμα αυτό 

ο κατά κφρια απαςχόλθςθ αγρότθσ, αρχθγόσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ, μόνιμοσ 

κάτοικοσ ορεινισ και μειονεκτικισ κοινότθτασ (OΔ75/148/EK) ενιςχφεται για τθ 

δθμιουργία μικρισ βιοτεχνικισ επιχείρθςθσ ςτθν οποία κα εργάηεται ο ίδιοσ είτε ςαν 

μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του παράλλθλα με τθν απαςχόλθςθ ςτθν γεωργικι του 

εκμετάλλευςθ. 

Υπεφκυνθ: Ειρινθ Τάτςθ 

Τθλζφωνο: 210-5291248 

 Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ 

H Γενικι Γραμματεία Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ υλοποιεί τθν Κοινοτικι Ρρωτοβουλία 

URBAN ςτουσ διμουσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ και Ερμοφπολθσ που περιλαμβάνει 

μζτρα για τθ ςτιριξθ μικρϊν επιχειριςεων. Το πρόγραμμα διαχειρίηεται ο ενδιάμεςοσ 

φορζασ ΔIKTYO ANAΡTYΞHΣ MME. 

Υπεφκυνοι: M. Κωςταρά 

Τθλζφωνο: 210-3332446 

Euro info center-EOMMEX 

Τθλζφωνο: 210-7794229, 7799972 


