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ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 
Εικόνα 1: Ενότητα ‘ Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες’  
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

 

 

Σύμβολα 

 

Επεξήγηση 

 

 Ορισμοί 

 

 

Σημειώσεις  

 
Σχέδια μαθημάτων/Φυλλάδια  
Π.χ. Θέμα 1 – Άσκηση 1  

 
Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
Π.χ..Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Δεξιότητες 
Παρουσίασης κλπ.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 

 

Η ενότητα «Γνώση Χρηματοοικονομικών» παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding), τις βασικές αρχές της, την εγγραφή 

επιχειρήσεων, δηλαδή πώς να εγγράψετε νόμιμα μια επιχείρηση και ποια δομή να 

επιλέξετε, την τιμολόγηση και το κόστος,  πώς να προσδιορίσετε την αξία των 

προϊόντων και των υπηρεσιών σας και πως να κατανοήσετε εάν η επιχείρηση σας 

είναι βιώσιμη, καθώς και αν υπάρχουν εξωτερικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για 

την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων ή αυτοαπασχόλησης. 

  Οι ενήλικες μαθητές θα μάθουν πώς να: 

1. Εγγράψουν τη δική τους μικρή επιχείρηση / ή εταιρεία όπου 

αυτοαπασχολούνται  

2. Προσδιορίσουν την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών 

3. Υπολογίσουν τη δομή της τιμολόγησης της μικρής επιχείρησης / της εταιρείες 

όπου αυτοαπασχολούνται  

4. Αναζητήσουν ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης 

5. Κατανοήσουν την έννοια και τις αρχές της συλλογικής χρηματοδότησης 
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ΘΕΜΑ 1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή μιας επιχείρησης και με το ποιες μορφές 

μπορούν να επιλεγούν στις χώρες των συνεργατών του έργου, καθώς και 

ορισμένους πρακτικούς υπολογισμούς και παραδείγματα για να εμπνεύσουν τους 

ενήλικες μαθητές να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι κύριοι διδακτικοί 

στόχοι είναι η απόκτηση γνώσης γύρω από τις κύριες μορφές εγγραφής 

επιχειρήσεων στις χώρες των συνεργατών, την νομική ευθύνη και τους πρακτικούς 

υπολογισμούς της έναρξης μιας επιχείρησης πριν από την εγγραφή. 
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Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’    

-Δημιουργικότητα: η δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται κάτι 

με έναν καινούριο τρόπο. 

  - Δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων: Σας βοηθά να προσδιορίσετε την πηγή ενός 

προβλήματος και να βρείτε μια αποτελεσματική λύση. 

 

  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 9 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

1.1. Η σημασία της επιχειρηματικότητας και της εγγραφής εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης (Ltd) 
 

Τα κύρια πλεονέκτηματα της επιχειρηματικότητας είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, η 
καινοτομία και η βελτίωση της οικονομίας. 

Ένα άτομο με επιχειρηματικό μυαλό είναι ένα άτομο με γνώμονα τη δράση και με υψηλό κίνητρο που 
είναι έτοιμο να επιτύχει τους στόχους του. 

Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται αυτό που οι άλλοι δεν έχουν δει και ενεργούν βάσει αυτής της 
αντίληψης ». Έτσι, οι επιχειρηματίες κρατούν την οικονομία και την κοινωνία με ολόκληρο τον 
πολιτισμό σε κατάσταση προόδου και ευημερίας. 

Τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικότητας είναι τα εξής: 

1. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. 

2. Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. 

3. Καινοτομία. 

4. Ανάπτυξη της κοινότητας. 

5. Βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο 

6. Προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Το έργο στοχεύει στην προώθηση της μικρό-επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Έτσι, αυτό 

το κεφάλαιο θα εξηγήσει τις κύριες μορφές εγγραφής επιχειρήσεων και αυτοαπασχόλησης στις χώρες 

των συνεργατών του έργου. 

Η κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή εγγραφής επιχείρησης είναι LIMITED LIABILITY COMPANY (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) γνωστή και ως LTD στα Αγγλικά. Ο ίδιος ο τίτλος προδίδει ότι η ευθύνη αυτού 

του είδους εταιρείας περιορίζεται συνήθως από τα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται από 

τον νόμο ως ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό και / ή αξία αγαθών (σε είδος) που επενδύει ένα άτομο πριν 

από την εγγραφή μιας εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο λειτουργεί ως εγγύηση για επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και συνήθως οι εταιρείες παίρνουν διάφορα ρίσκα με αυτό το μετοχικό κεφάλαιο. 

Πλήρες ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο στις χώρες των συνεργατών του έργου: 

Χώρα  Πλήρες ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο  σε 
Ευρώ 

Σύνδεσμος για τον δημόσιο φορέα που είναι 
υπεύθυνος για την εγγραφή εταιρείας 

Λετονία  2800 ευρώ https://www.ur.gov.lv/en/  

Κύπρος  Δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το 
ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια 
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. 
Η συνιστόμενη κατάθεση ανέρχεται στα 
1000 ευρώ 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/
LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage  

https://www.ur.gov.lv/en/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
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Βουλγα
ρία  

2500 ευρώ https://portal.registryagency.bg/ 

Πορτογ
αλία  

Ξεκινά από 1 ευρώ https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online  

 

 

Για την εγγραφή μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ένα άτομο θα πρέπει να επανεξετάσει και τα 

έξοδα εγγραφής. 

Αυτό το κόστος ποικίλει από χώρα σε χώρα στην ΕΕ, αλλά συνήθως το τέλος εγγραφής είναι περίπου 

εκατοντάδες ευρώ. 

Μερικές φορές το επίσημο κόστος εγγραφής, οι νομικές προϋποθέσεις και η έλλειψη προηγούμενης 

εμπειρίας εμποδίζουν τους κατόχους επιχειρηματικών ιδεών να προχωρήσουν σε εγγραφή επιχείρησης. 

Θα θέλαμε να τους ενθαρρύνουμε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να αναζητήσουν στήριξη 

σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στήριξης επιχειρήσεων σε όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ που δίνουν συμβουλές δωρεάν για την έναρξη μιας επιχείρησης. Το Enterprise 

Europe Network είναι ένα από αυτά. Μπορείτε να βρείτε τον διεθνές οργανισμό EEN στο Διαδίκτυο και 

να επικοινωνήσετε για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εγγραφή και την επιχειρηματική 

δραστηριότητα εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. 

Οι συνδέσμοι πιο κάτω θα σας φανούν χρήσιμοι: 

Πορτογαλία https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal  

Λετονία  https://een.ec.europa.eu/about/branches/Λετονία  

Κύπρος  http://eencyprus.org.cy/en/  

Βουλγαρία https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria  

 

 

 

 

 

 

Σχέδια μαθήματος/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 1 – Σχέδιο μαθήματος 1 – Άσκηση 1  

 

 

 

 

https://portal.registryagency.bg/
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal
https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia
http://eencyprus.org.cy/en/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria
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1.2.  Ίδρυση εταιρείας: Ιδρυτής, Συνιδρυτής, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – 

εταιρική ευθύνη και αξία της μετοχής 
 

Ο ιδρυτής της εταιρείας είναι ένα άτομο που κάνει την εγγραφή της εταιρείας με εμπορικό σκοπό, 

δηλαδή να αποκτήσει χρήματα και κέρδος. Αυτό το άτομο είναι γνωστό ως Ιδρυτής. Σε περίπτωση που 

αποφασίσετε να ιδρύσετε μια εταιρεία χωρίς άλλους συνεργάτες , τότε γίνεστε 100% κάτοχος της ή ο 

μόνος Ιδρυτής της. Σε περίπτωση που προσκαλέσετε συνεργάτες, τότε γίνεστε συνιδρυτής και η 

ιδιοκτησία της εταιρείας θα εξαρτηθεί από το πόσα χρήματα θα επενδύσετε και πόσες μετοχές θα 

λαμβάνετε σαν αντάλλαγμα. 

Η αξία των μετοχών είναι ονομαστική αξία ανά μετοχή. Η εταιρεία μπορεί να έχει από 1 έως 1 

εκατομμύριο μετοχές, αλλά αυτό το ποσό αποτελεί πάντα 100% συνολικά. 

Παράδειγμα 1:  

Η Kate (35) και η Patricia (38) είναι μοδίστρες και οι καλύτερες φίλες. Αποφάσισαν να ιδρύσουν μια 

εταιρεία ραπτικής, αφού είναι καταπληκτικές στο ράψιμο και στον σχεδιασμό ρούχων. Κάθε μια είναι 

έτοιμη να επενδύσει 1500 ευρώ για να ξεκινήσει την εταιρεία. Η επένδυση είναι ίση και οι δύο 

συνεργάτες γίνονται συνιδρυτές με 50% μετοχές στην εταιρεία. 

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 3000 ευρώ καθώς η Kate επένδυσε 1500 ευρώ και η Patricia 

επένδυσε 1500 ευρώ που αντιστοιχεί στο 100% των μετοχών. Η συνολική ιδιοκτησία είναι πάντα ίση με 

100%. Ένας εύκολος τρόπος είναι να διαιρέσετε τις επενδύσεις με το 100. Η αξία μιας μετοχής είναι 30 

ευρώ ή 3000 ευρώ διαιρούμενη με 100. 

Παράδειγμα 2: 

Η Laura είναι αρτοποιός ετών 25. Τα πάει καλά με αυτό, τα κέικ της είναι πεντανόστιμα. Όλο και 

περισσότεροι πελάτες είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τα κέικ της και η Laura πρέπει να προσλάβει 

προσωπικό για να τη βοηθήσει. Αποφασίζει να ιδρύσει μια εταιρεία και να επενδύσει 2800 ευρώ ως 

ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για να θέσει σε κίνδυνο μόνο τα χρήματα της εταιρείας. Η Laura είναι μόνο 

Ιδρυτής και έτσι γίνεται 100% κάτοχος μετοχών και ιδιοκτήτης της εταιρείας. Η αξία μιας μετοχής είναι 

28 ευρώ ή 2800 ευρώ διαιρούμενη με 100. 

Παράδειγμα 3: 

Ο Mike (27), η Elizabeth (32) και ο Joe (23) είναι νέοι graphical designers. Εργάζονται για μια άλλη εταιρεία 

και αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, καθώς πολλές εταιρείες χρειάζονται 

ιστοσελίδες, σχεδιασμό προϊόντων και λογότυπα. Αποφασίζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία. Τώρα αυτό 

είναι σημαντικό να αποφασιστεί είναι το ποσοστό ιδιοκτησίας. Συνήθως, το άτομο που επενδύει το 

μεγαλύτερο ποσό θα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος. 

Ο Mike είναι πρόθυμος να επενδύσει 1000 EUR, ο Joe μόνο 500 EUR, η Elizabeth 1500 EUR. Τώρα το 

συνολικό ποσό ανέρχεται  στα 3000 EUR με την αξία μίας μετοχής στα 30 EUR. Ο Mike είναι συνιδρυτής 

με ιδιοκτησία 33,3% (1000 ευρώ διαιρούμενο με 30 ευρώ / αξία μετοχής 33,3%), ο Joe είναι συνιδρυτής 

με ιδιοκτησία 16, 7% (500 ευρώ διαιρούμενο με 30 ευρώ / αξία μετοχής 16,7), η Elizabeth είναι 
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συνιδρυτής με ιδιοκτησία 50% (1500 EUR διαιρούμενο με 30 EUR / αξία μετοχής 50%). Ας τα 

υπολογίσουμε τώρα: Mike 33,3% + Joe 16,7% + Elizabeth 50% = 100%. 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ο κύριος συνιδιοκτήτης της εταιρείας είναι η Elizabeth και έχει νομικό 

δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αποφάσεις της εταιρείας. 

Οι περιπτώσεις 2 και 3 δείχνουν ότι πρέπει να σκεφτούμε καλά τον αριθμό των συνιδρυτών που θα 

γίνουν συνιδιοκτήτες. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο ανεκτικοί και ευέλικτοι μπορούμε να γίνουμε 

για να μοιραστούμε την εξουσία με άλλους. Σκεφτείτε το δύο φορές πριν αποφασίσετε να 

δημιουργήσετε εταιρεία με συνεργάτες. Αποφασίστε ποιες ικανότητες και πόρους μπορείτε να 

συνδυάσετε και αν είστε ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Κάποιος μπορεί να γίνει 

σημαντικός παίκτης και κάποιος πρέπει πάντα να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις αποφάσεις 

μεγάλων παικτών. Να θυμάστε ότι ιδρύουμε μια εταιρεία με σκοπό το κέρδος και μερικές φορές η 

φιλία τίθεται σε κίνδυνο. Υπάρχει ένα ρητό σε πολλούς πολιτισμούς «μην κάνετε / ξεκινήστε δουλειά 

με στενούς φίλους». Επαναλαμβάνοντας αυτό το ρητό, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να είστε ειλικρινείς 

απέναντι στους συνεργάτες και τον εαυτό σας. 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι νομικά υπεύθυνο για τις δραστηριότητες που 

καθορίζονται από τον ιδρυτή ή τους συνιδρυτές κατά την εγγραφή της εταιρείας. Το Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει έγγραφα για λογαριασμό της 

εταιρείας. Μόνο το μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει νομικά δικαιώματα να υπογράφει 

έγγραφα και να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας. Οι ιδρυτές και οι ιδιοκτήτες παραμένουν πάντα 

δικαιούχοι. Διαιρούν τα καθαρά έσοδα στο τέλος του έτους ανάλογα με το μερίδιο που έχουν. 

Συνήθως, σε μικρές εταιρείες ο Ιδρυτής γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή νομικά υπεύθυνο 

άτομο για δουλειές της εταιρείας. Ο Ιδρυτής μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο ως Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως, παραμένοντας μόνο ως Ιδρυτής και Δικαιούχος της εταιρείας και 

μεταβιβάζοντας τη νομική ευθύνη και την εξουσία στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ας δούμε τις προηγούμενες περιπτώσεις! 

Παράδειγμα 1:  

Η Kate και η Patricia είναι συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες με 50% η καθεμία. Αποφασίζουν να διορίσουν 

τους εαυτούς τους μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, είναι τώρα "δύο σε ένα": συνιδρυτές και μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου. Δικαιούνται βάση νόμου να υπογράψουν όλα τα έγγραφα για λογαριασμό 

της εταιρείας και επίσης να εκπροσωπούν εταιρεία. Σε περίπτωση που η Kate αποφασίσει να δανειστεί 

από την τράπεζα για να επεκτείνει την επιχείρηση, μπορεί να το κάνει μόνη της εάν κατά την εγγραφή 

έχει γίνει αναφορά ότι μπορεί να ενεργεί ξεχωριστά. Σε περίπτωση που οι κατά την εγγραφή έχει γίνει 

σαφής αναφορά ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να ενεργούν από κοινού, τότε η 

Kate πρέπει να ζητήσει από την Patricia την έγκριση της και πάνω απ 'όλα τα τραπεζικά έγγραφα θα 

πρέπει να υπογραφούν και από τα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Παράδειγμα 2:  

Η Laura διορίστηκε κατά την εγγραφή της εταιρείας Μέλος του Δ.Σ. Κατάλαβε ότι είναι πρόθυμη να 

αναλάβει την ηγεσία και επίσης την ευθύνη. Η Laura θα μπορούσε να προσκαλέσει ένα άλλο άτομο να 
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εκπληρώσει τα καθήκοντα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά τότε πιθανότατα θα χρειαζόταν 

να πληρώσει αυτό το άτομο για αυτήν τη δουλειά. Να θυμάστε ότι συνήθως οι ιδρυτές μικρών εταιρειών 

γίνονται επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς ενδέχεται να μην έχουν χρήματα για να 

πληρώσουν μισθό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παράδειγμα 3: 

Ο Mike, ο Joe και η αποφάσισαν ότι η Elizabeth θα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και θα ηγηθεί 

της εταιρείας. Ο Mike και ο Joe θα μοιραστούν τα αποτελέσματα της δουλειάς. Αλλά μια μέρα η Elizabeth 

μπορεί επίσης να αποφασίσει να παραιτηθεί από αυτό το καθήκον και τότε πρέπει να διορίσει αυτή το 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εταιρεία θα αναπτυχθεί και θα κερδίσει και 

θα είναι σε θέση να πληρώσει το μισθό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σημαντικό! 

Υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως για παράδειγμα ο νόμος που ορίζει 

τα καθήκοντα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ιδρύσετε 

μια εταιρεία εκτός της χώρας σας μάθετε πρώτα ποιες είναι οι νομικές απαιτήσεις! 

Να είστε πολύ προσεκτικοί εάν κάποιος σας προσφέρει θέση ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου με ή 

χωρίς πληρωμή, καθώς το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε πολλές περιπτώσεις είναι το μόνο 

νομικά υπεύθυνο άτομο για την δραστηριότητα της εταιρείας και ενδέχεται να πάει σε δικαστήριο 

από τρίτα μέρη και Ιδρυτή. 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:  

- Ξανασκεφτείτε οποιαδήποτε πρόταση για να γίνετε Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρεία 

που δεν είστε συνιδρυτής 

- Συμβουλευτείτε τις δημόσιες αρχές και τους οργανισμούς στήριξης επιχειρήσεων για βοήθεια 
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1.3.  Εγγραφή για αυτοαπασχόληση 

 

Η δεύτερη επιλογή για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι η εγγραφή 

αυτοαπασχούμενου. Συνήθως αυτό είναι δωρεάν και απαιτεί λιγότερη γραφειοκρατία. Ωστόσο, από 

νομικής απόψεως, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ τα άτομα που αυτοαπασχολούνται είναι νομικά 

υπεύθυνα για ζημιές που ενδέχεται να προκαλέσουν σε τρίτους μέσω της διεξαγωγής επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Αυτό είναι σπάνια γνωστό στους ανθρώπους ή υπάρχει μόνο ένας μικρός κίνδυνος 

τέτοιου είδους ζημιών. 

Ο αυτοαπασχολούμενος ενεργεί ως αυτόνομο πρόσωπο για να αποκτήσει κέρδος. Οι περισσότεροι 

προσφέρουν τις ικανότητες τους και τις υπηρεσίες τους με ό, τι έχει να κάνει με μη αυτοματοποιημένες 

δουλειές,  όπως κηπουρική, υπηρεσίες ομορφιάς (κομμωτήριο, ειδικός μασάζ), επισκευή αυτοκινήτων, 

ψήσιμο, παιδικό κάθισμα κ.λπ. Τα επαγγέλματα που ενθαρρύνουν την αυτοαπασχόληση ορίζονται σε 

κάθε χώρα από αντίστοιχους θεσμός και κανονισμούς, π.χ., την Υπηρεσία κρατικών εσόδων ή τον Δήμο 

ή το μητρώο κρατικών επιχειρήσεων. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους αρμόδιους φορείς για την εγγραφή για αυτοαπασχόληση στις χώρες 

των συνεργατών του έργου: 

Χώρα  Φορέας Σύνδεσμος  

Λετονία  State Revenue Service  https://www.vid.gov.lv/  

Πορτογαλία  AT- Autoridade Tributária e 
Aduaneira 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action 
 

Κύπρος  Business registration in 
Cyprus 
 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/ 
business_en?OpenForm&access= 
0&SectionId=business&CategoryId=none 
&SelectionId=home&print=0&lang=en  

Βουλγαρία National Revenue Agency https://nra.bg/  

Τα οφέλη της αυτοαπασχόλησης 

1. εύκολη και γρήγορη εγγραφή 

2. δωρεάν εγγραφή 

3. εύκολη δημιουργία προυπολογισμού και πληρωμή φόρου 

4. η τήρηση βιβλίων μπορεί να γίνει κι από το ίδιο το αυτοαπασχολούμενο άτομο 

5. είναι μια καλή αρχή για να αποδείξετε τις επιχειρημτικές σας ικανότητες και που αργότερα μπορεί να 

φέρουν την ίδρυση μιας εταιρείας 

Οι κίνδυνοι της αυτοαπασχόλησης 

1. σε ορισμένες χώρες της ΕΕ η νομική ευθύνη είναι σοβαρή: τα άτομα θέτουν την περιουσία τους σε 

κίνδυνο 

2. το άτομο είναι εργαζόμενος και εργοδότης ταυτόχρονα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερκόπωση 

https://www.vid.gov.lv/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
https://nra.bg/


Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 15 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

3. Το άτομο μπορεί να μην είναι πλήρως κοινωνικά ασφαλισμένο: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση ασθένειας, αναπηρίας, άδειας μητρότητας / 

πατρότητας, συνταξιοδότησης, καθώς αυτή η οικονομική υποστήριξη υπολογίζεται συνήθως βάσει των 

φόρεων κοινωνικής ασφάλισης που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη 

Μελέτη περίπτωσης από την Λετονία 

Η Sara (29) είναι κομμώτρια. Έχει οικογένεια και έναν γιο (2). Είναι πρόθυμη γιαι μερική αυτοαπασχόληση 

στο σπίτι της. Η νομοθεσία στην Λετονία ορίζει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να κάνουν εγγραφή 

και να πληρώνουν φόρο εισοδήματος μία φορά το χρόνο. Η Sara έχει εισόδημα περίπου 700 ευρώ τον 

μήνα, μηνιαία έξοδα 300 ευρώ (κινητό τηλέφωνο, καλλυντικά, διαφήμιση). Το κέρδος κάθε μήνα είναι 

400 ευρώ. Η Sara δηλώνει αυτό το κέρδος σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά δεν πληρώνει φόρο 

εισοδήματος κάθε μήνα. Θα πληρώσει φόρο εισοδήματος στο τέλος του ημερολογιακού έτους και θα 

είναι 20% αναλόγως. Η Sara μπορεί να επιλέξει να καταβάλει εθελοντικό φόρο κοινωνικής ασφάλισης 

μηνιαίως σχεδόν 150 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι η Sara θα είναι υγιής και δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα 

κοινωνικής ασφάλισης τα επόμενα χρόνια καθώς είναι νέα. Αλλά τι θα συμβεί αργότερα; 
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1.4. Το σχέδιο δράσης και οι οικονομικοί υπολογισμοί πριν από την εγγραφή 
 

Όταν ένα άτομο είναι διανοητικά και οικονομικά έτοιμο να κάνει εγγραφή της δικής του επιχείρησης, θα 

πρέπει να προετοιμάσει το σχέδιο δράσης βάσει οικονομικού υπολογισμού. Ας αρχίσουμε. 

1. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Με βάση προηγούμενες πληροφορίες και δραστηριότητες που έχουν γίνει, αποφασίστε τη μορφή της 

εγγραφής: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή αυτοαπασχόληση. Τα παρακάτω κριτήρια μπορεί να σας 

βοηθήσουν, αλλά αυτά τα κριτήρια είναι υπερβολικά και ίσως να μην είναι καθοριστικά για την 

απόφαση σας.   

Κριτήρια LTD ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Σας ενδιαφέρει η επένδυση;   

Ναι  X  

Όχι   X 

Σας ενδιαφέρουν οι εξαγωγές;   

Ναι  X  

Όχι    

Σας ενδιαφέρει να διαχερίζεστε περισσότερα και 
να παράγετε λιγότερα; 

  

Ναι  X  

No  X 

Σας ενδιαφέρει η ηρεμία με μικρότερο κίνδυνο;   

Ναι  X  

Όχι   X 

Σας ενδιαφέρουν οι δραστηριότητες μικρής 
κλίμακας; 

  

Ναι  X 

Όχι  X  

Έχετε δικά σας χρήματα για να επενδύσετε στην 
εγγραφή και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης; 

  

Ναι X   

Όχι   X  

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στη 
χώρα σας; 

  

Ναι  X  

Όχι   X 

Υπάρχουν εδώ οργανισμοί υποστήριξης;   

Ναι  X X 

Όχι   X  

Έχετε μια ομάδα για να ξεκινήσετε μαζί;    

Ναι  X  

Όχι   X  

Θέλετε απλώς να δοκιμάσετε χωρίς να υπάρχουν 
σοβαρές νομικές συνέπειες;  
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Ναι   X 

Όχι, είμαι σε θέση να πάρω το ρίσκο X  X  

 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΧΕΤΕ 

Οι κύριοι τύποι πόρων: 

• πνευματικοί, όπως γνώση και εμπειρία 

• Ανθρώπινοι πόροι, όπως οι άνθρωποι που θα να εργαστούν και θα συνεργαστούν, 

• υλικό - χρηματοδότηση και περιουσιακά στοιχεία, όπως πρώτες ύλες, εγκαταστάσεις, λογισμικό. 

Αναφέρετε όλους τους πόρους που έχετε με βάση το φυλλάδιο που σας δόθηκε. Βρείτε  

συμπεράσματα και επανεξετάστε την δυνατότητα σας για εγγραφή εταιρείας ή για αυτοαπασχόληση. 

3. ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλές δυνατότητες για δικτύωση και για ένταξη σε κοινότητες που 

υποστηρίζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Σκεφτείτε τα πιο κάτω: 

• τα άτομα που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν οικονομικά για να ξεκινήσω την επιχείρηση 

μου 

• τις οργανώσεις που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων δωρεάν 

• τον κύριο οργανισμό εγγραφής επιχειρήσεων στη χώρα μου 

• τον κύριο οργανισμό αυτοαπασχόλησης στη χώρα μου 

• τους φόρους (τύπους και ποσό) για μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

• τους φόρους (είδη και ποσό) για έναν αυτοαπασχολούμενο  
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ΘΕΜΑ 2 ΔΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών και των αγαθών. Οι 

ενήλικες θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισμό της αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
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2.1. Η σημασία του υπολογισμού των τιμών και του κόστους 
 

Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν κάθε δυνατό τρόπο για να 

ελαχιστοποιήσουν το κόστος και να εκτιμήσουν την τιμή για τους πελάτες που θα φέρει τα κέρδη 

στις επιχειρήσεις. 

Πρέπει να υπολογίσουμε όλα τα κόστη προτού ξεκινήσουμε την αυτοαπασχόληση και να εκτιμήσουμε 

ποια τιμή στην αγορά είναι ελκυστική για τον πελάτη. Ένα συνηθισμένο λάθος είναι ο λάθος υπολογισμός 

των τιμών και η μη σωστή τιμολόγηση των αγαθών και τον υπηρεσιών. 

Παρόλο που συγκεκριμένα κόστη είναι σημαντικά για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι 

επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει πάντα να επανεξετάζουν την οικονομική κατάσταση 

της επχείρησης για να εντοπίσουν πιθανώς υπερβολικά έξοδα που δεν δίνουν κάποια πρόσθετη αξία στις 

στις λειτουργίες της επιχείρησης. 

Κατανομή κόστους 

Η κατανομή του κόστους είναι η διαδικασία εντοπισμού του κόστους που έχουμε και στη συνέχεια η 

διαίρεση τους και η κατανομή τους σε άλλες ουσιώδεις δραστηριότητες (π.χ. παραγωγή, μάρκετινγκ, 

πωλήσεις, ανάπτυξη νέων προϊόντων). Η κατανομή του κόστους χρησιμοποιείται για τη κατανομή σε 

διαφορετικά αντικείμενα/υπηρεσίες, προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα τους, όπως για 

παράδειγμα μια διαφορετική σειρά προϊόντων. 

Παράδειγμα: 

Ένας αυτοαπασχολούμενος είναι κομμωτής. Οι υπηρεσίες που παρέχει αυτό το άτομο είναι 1) κόψιμο 

μαλλιών, 2) βαφή μαλλιών, 3) χτένισμα. Αυτά είναι αντικείμενα που κοστίζουν. Αυτό το άτομο μπορεί 

να υπολογίσει πόσα υλικά και χρόνος χρειάζονται για το κόψιμο μαλλιών, βαφή μαλλιών και χτένισμα. 

Μπορεί να υπολογίσει κάποιος ότι το κόψιμο μαλλιών απαιτεί μόνο καλής ποιότητας ψαλίδι και μια 

καρέκλα για τον πελάτη, σαμπουάν και πετσέτα. Αντίθετα, για το χτένισμα στα μαλλιά χρειάζονται 

πιστολάκι μαλλιών, διάφορα καλλυντικά μαλλιών και ηλεκτρική ενέργεια. Για βάψιμο μαλλιών ο 

κομμωτής πρέπει να επενδύσει χρήματα σε βαφές και επίσης να ξοδεύψει πολύ περισσότερο χρόνο 

από ό, τι για το κόψιμο μαλλιών ή για τα χτενίσματα. 

Η κατανομή του κόστους είναι μια σημαντική διαδικασία για μια επιχείρηση, διότι εάν το κόστος δεν 

κατανέμεται σωστά, τότε η επιχείρηση πιθανόν να προβεί σε λανθασμένες αποφάσεις, όπως 

υπερτιμολόγηση / υποτιμολόγηση ενός προϊόντος ή να επενδύσει σε περιττούς πόρους και σε μη 

κερδοφόρα προϊόντα. Ο στόχος της ανάλυσης είναι να βεβαιωθούμε ότι το κόστος κατανέμεται σωστά 

στα αντικείμενα που κοστολογούνται και ότι επιλέγονται οι σωστές στρατηγικές κατανομής κόστους. 

Τιμολόγηση 

Η τιμολόγηση είναι ουσιαστικά το άθροισμα ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ στην 

αγορά που λειτουργούμε. 
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Αν κοιτάξουμε τη περίπτωση με το κωμμωτήριο, τότε το κόψιμο των μαλλιών θα είναι το άθροισμα των 

1) απαιτούμενων υλικών + 2) ενοικίασης γραφείου + 3) ποσοστού ώρας κομμωτή + 4) κέρδος για τον 

ιδιοκτήτη του σαλονιού (αυτό θα μπορούσε να είναι και το κομμωτήριο). Κάνουμε μια ανάλυση τιμών 

για το κόψιμο μαλλιών στην αγορά και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την ελάχιστη και τη μέγιστη 

τιμή στην αγορά. Για παράδειγμα, η τιμή για το κόψιμο μαλλιών στους άνδρες στην πόλη της Ρίγας στη 

Λετονία, κυμαίνεται από 5 ευρώ (από ένα μικρό μέρος ατόμων που αυτοαπασχολούνται) έως 35 ευρώ 

(από πολυτελή κομμωτήρια). Επομένως, πρέπει να εξετάσετε το προφίλ του πελάτη σας και να 

καθορίσετε την τιμή για το κόψιμο των μαλλιών μεταξύ αυτού του εύρους τιμών (5 - 35 ευρώ). 

Σημειώσεις:  

- Μην υπερτιμάτε/υποτιμάτε 

- αναλύστε παρόμοια προιόντα/υπηρεσίες στην αγορά που λειτουργείτε  

 

 

Σχέδια μαθήματος/Ασκήσεις:  

- Σύνδεση με Θέμα 1 – Σχέδιο μαθήματος 1 – Άσκηση 1 (ορίστε την υπηρεσία ή τα προϊόντα που οι 

ενήλικες μαθητές σκοπεύουν να προσφέρουν και κάντε μια ανάλυση τιμών σε παρόμοιες υπηρεσίες / 

προϊόντα στην αγορά) 
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2.2.  Δομή τιμολόγησης 

Πριν υπολογίσουμε την τιμή, σκεφτείτε την φιλοσοφία της επιχείρησης σας: θα προσφέρετε υπηρεσίες 

και προϊόντα με βάση το κόστος ή την αξία; 

 

Δομή τιμολόγησης με βάση το κόστος 

Αυτοί οι τύποι επιχειρήσεων επικεντρώνονται στο ελάχιστο κόστος όπου μπορούν. Θέλουν να έχουν 

χαμηλότερο κόστος, εκμεταλλευόμενοι τα συστήματα, την αυτοματοποίηση της εργασίας και την 

εξωτερική ανάθεση εργασιών. Προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή και οι πελάτες τους επιλέγουν λόγω 

αυτής της προσφοράς: χαμηλότερη τιμή ή εξοικονόμηση χρημάτων. 

Δομή τιμολόγησης με βάση την αξία 

Οι δομές τιμολόγησης που βασίζονται στην αξία χαρακτηρίζουν εταιρείες που ενδιαφέρονται 
περισσότερο να δώσουν αξία στους πελάτες τους παρά για το κόστος. 

Ενώ το κόστος πώλησης είναι σημαντικό, εάν δεν παρέχουμε αρκετή αξία, δεν θα έχουμε πελάτες. 
 
Κατανοήστε πως να δώσετε αξία σε διαφορετικά τμήματα πελατών 

Κάντε το αυτό εκτιμώντας πόση αξία θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικοί συνδυασμοί προιόντων 

στους πελάτες. Στη συνέχεια, δοκιμάστε τις εκτιμήσεις σας με τους πελάτες σας κάνοντας τους 

συνεντεύξεις ή με μια έρευνα μάρκετινγκ. 

Τι είναι η δομή τιμολόγησης; 

Η δομή τιμών απαντά ουσιαστικά στην ερώτηση, "Πόσο χρεώνω το προϊόν μου;" βοηθώντας σας να 

δείτε τη σχέση μεταξύ της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας (και ειδικότερα πώς 

αντιλαμβάνονται οι πελάτες σας αυτήν την αξία) και της τιμολόγησης που προκύπτει για τη δημιουργία 

τους / προσφορά τους. 

Η δομή τιμών καθορίζει τις τιμές για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών τιμών 

καθώς και των εκπτώσεων, προσφορών και στρατηγικών. Κάθε δομή τιμολόγησης ξεκινά με έναν 

στόχο. Αν αλλάξετε τον στόχο σας θα πρέπει επίσης να αλλάξετε και τη δομή. 

Μόλις το προϊόν σας είναι έτοιμο για αγορά, η πρώτη σας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσετε ότι οι 

σωστοί πελάτες ενημερώνονται για την αξία του και ότι, όταν αυτοί οι πελάτες το αγοράσουν, μπορούν 

να επωφεληθούν από την αξία για την οποία έχουν πληρώσει. Μια καλή δομή τιμολόγησης μπορεί να 

κάνει και τα δύο. 

7 παραδείγματα δομής τιμών 

Και πάλι, οι δομές τιμολόγησης αφορούν αποκλειστικά τους στόχους σας. Το προϊόν και το μέγεθος και 
το στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας σας θα καθορίσουν ποια δομή είναι η πιο κατάλληλη. Ακολουθούν 
ορισμένα παραδείγματα δοκιμασμένων και αληθινών περιπτώσεων. 
 
Σταθερή τιμή (Singular/flat-rate pricing) 
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Με αυτόν τον τύπο δομής τιμολόγησης, μια εταιρεία ορίζει μία μόνο τιμή. Ανεξάρτητα από τις 

μεμονωμένες ανάγκες των διαφόρων πελατών, το προϊόν σας θα πωλείται με την ίδια τιμή σε όποιον 

επιθυμεί να το αγοράσει. 

Εάν επιδιώκετε σταθερή τιμολόγηση, δεν πρέπει να επιτρέψετε σε καμοία περίπτωση να περιορίσει 

αυτό την ικανότητα σας να ανταγωνίζεστε στην αγορά. Μια σταθερή τιμολόγηση δεν σημαίνει 

απαραίτητα μια τιμή που διαρκεί για πάντα: θα πρέπει να ελέγχετε και να προσαρμόζετε τακτικά τις 

τιμές σας. 

Για παράδειγμα, το κόψιμο μαλλιών για τους άνδρες είναι 15 ευρώ. Παρατηρούμε ότι αυτή η τιμή 

μπορεί να είναι πολύ υψηλή καθώς πολλοί κομμωτές προσφέρουν χαμηλότερη τιμή κατά την Covid19 

εποχή. Έτσι προσαρμόζεστε γρήγορα και μπορείτε να αλλάξετε επίσης την τιμή σε 12 ευρώ. 

Κλιμακωτός καθορισμός τιμών (Tiered pricing) 

Ο κλιμακωτός καθορισμός τιμών είναι όταν δίνονται στον πιθανό αγοραστή πολλαπλές επιλογές, τις 
οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν από τις διαφορετικές δυνατότητες τους. 
 
Πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη δομή τιμολόγησης για συνδρομητικές υπηρεσίες ή προϊόντα. 
Ιδιαίτερα όταν προσπαθείτε να προσελκύσετε μια μεγάλη γκάμα αγοραστών, ο κλιμακωτός καθορισμός 
τιμών μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε τις υπηρεσίες σας με τρόπους που να είναι ελκυστικοί σε 
διαφορετικούς πιθανούς αγοραστές. Ακόμα κι αν η γκάμα αγοραστών είναι μικρή, ο κλιμακωτός 
καθορισμός τιμών εξακολουθεί να είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης των χρημάτων 
σας για την ανάπτυξη της επιχείρησης. 
 
Παράδειγμα: πλατφόρμα ZOOM. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει πολλά πλάνα σε διαφορετικές τιμές.   

 
πηγή: www.zoom.us  

Αν κοιτάξουμε την περίπτωση του κωμμωτηρίου, μπορεί να προσφέρει τιμή κοψίματος 5 ευρώ, πλύσιμο 

και κόψιμο 7 ευρώ, πλύσιμο, κόψιμο και χτένισμα 12 ευρώ. Αυτό είναι επίσης ένας κλιμακωτός 

καθορισμός τιμών. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσεγγίσετε όλο και περισσότερη πελατεία. 

http://www.zoom.us/
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Μεταβλητές τιμές 

Οι μεταβλητές τιμές υπάρχουν εάν στην γραμμή επικοινωνίας του τμήματος πωλήσεων μιας εταιρείας 

υπάρχει η ένδειξη "Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμή." Μια 

εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μεταβλητού κόστους έχει ως στόχο να διαπραγματεύεται την 

τιμή για κάθε πελάτη που χρειάζεται τις υπηρεσίες της. 

 

Αυτή η δομή είναι πιο χρήσιμη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρομοίως, εάν το προϊόν σας είναι σε 

ζήτηση σε περιοχές που απαιτούν ανάπτυξη, για παράδειγμα, εάν σας προσεγγίζουν εταιρείες με πέντε 

υπαλλήλους καθώς και εταιρείες με 500, μπορεί να σας είναι χρήσιμο το μεταβλητό κόστος τόσο για 

μείνετε ζωντανοί σε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και προσελκύσετε στο έπακρο περισσότερους 

πελάτες. 

 

Κλιμακωτή και μεταβλητή τιμολόγηση  

Μια εταιρεία που χρησιμοποιεί αυτή την δομή τιμολόγησης χρησιμοποιεί την κλιμακωτή τιμολόγηση 

ως σαν κύρια βάση για την τιμολόγηση με πελάτες «κανονικού μεγέθους». Τα οφέλη της κλιμακωτής 

τιμολόγησης παραμένουν. Εν τω μεταξύ, η προσθήκη μιας μεταβλητής τιμολόγησης δίνει στην 

επιχείρηση τον απαραίτητο χώρο να διαπραγματευτεί τιμές και υπάρχουσες συμφωνίες με πελάτες. 

Η δομή κλιμακωτού και μεταβλητού τιμολόγησης είναι η πιο περίπλοκη, αλλά μπορεί να είναι 

αποτελεσματική όταν έχετε ένα προϊόν που απευθύνεται σε καταναλωτές και που αφορά επίσης 

συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς. Οι καταναλωτές έχουν μια σειρά επιλογών για να διαλέξουν, 

ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να διαπραγματευτούν τιμές και ακόμη και συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των πακέτων. 

Τιμές ανά χρήστη 

Η τιμή ανά χρήστη είναι μια απλή, πολύ δημοφιλής δομή τιμολόγησης που είναι εξαιρετικά δημοφιλής 

ανάμεσα στους συνδρομητές SaaS. Κατά τις τιμές ανά χρήστη, ένας μεμονωμένος χρήστης πληρώνει 

μια σταθερή μηνιαία τιμή. Στη συνέχεια, μπορούν να προσθέσουν έναν άλλο χρήστη στο πλάνο τους, 

και σε αυτή την περίπτωση η τιμή αυξάνεται (μπορεί να διπλασιαστεί για παράδειγμα). Αν υπάρξει και 

τρίτος χρήστης τότε αυξάνετε η τιμή με τον ίδιο βαθμό, και ούτω καθεξής. 

Τιμολόγηση βάση χρήσης 

Το μοντέλο pay-as-you-go σχετίζεται με το κόστος ενός προιόντος SaaS (Software as a Service: Λογισμικό 
ως υπηρεσία) και με την χρήση του.Το προϊόν SaaS είναι ένα λογισμικό Διαδικτύου στο οποίο έχουν 
πρόσβαση όλοι οι χρήστες. Πολλές από τις αγαπημένες σας διαδικτυακές πλατφόρμες είναι SaaS - Google 
Apps, DropBox ή Canva. Η ιδέα της εφαρμογής SaaS άρχισε να εξαπλώνεται από επιχειρηματίες τη 
δεκαετία του '90. Και μέχρι σήμερα, είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα επιχειρηματικά μοντέλα διανομής. 
Τουλάχιστον το 51% των εταιρειών χρησιμοποιούν ήδη το cloud. Μέχρι το 2020 ο αριθμός αυτός θα 
αυξηθεί στο 73%. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για λογισμικά που σχετίζονται με την υποδομή και τις πλατφόρμες, 
όπως Amazon Web Services και άλλες υπηρεσίες όπου οι εταιρείες χρεώνονται για μικρότερες 
συναλλαγές εντός του προϊόντος (π.χ. αιτήσεις API, επεξεργασίες συναλλαγών ή χρήση δεδομένων). 
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Η τιμολόγηση βάσει χρήσης αφορά εταιρείες που λειτουργούν σε αγορές με ευαισθησία στην τιμή, όπου 
οι πελάτες είναι πάντα σε θέση να αιτιολογούν την αλλαγή μιας τιμής. Για μια εταιρεία που ασχολείται 
με τις συνδρομές χρηστών, η τιμολόγηση βάσει χρήσης δεν είναι η ιδανική λύση. Το καθιστά δύσκολο, 
ωστόσο, και για εταιρείες που το χρησιμοποιούν να προβλέψουν τα έσοδα τους. 
 
Δωρεάν χρήση (Freemium) 

Όντας εξαιρετικά δημοφιλής με τις επιτυχημένες εταιρείες SaaS, από το Dropbox, το Slack, το Yammer 

και το Skype, το freemium συμπληρώνει τέλεια το κλιμακωτό μοντέλο τιμολόγησης. Η πρόσβαση στο 

προϊόν και οι δυνατότητες χρήσης του προϊόντος είναι δωρεάν, ενώ υπάρχουν περιορισμοί στις 

υψηλότερου επιπέδου χρήσης για να δώσουν στους χρήστες κίνητρο για αναβάθμιση. 

Είναι ιδιαίτερα καλό για τα πολύ πιασάρικα προιόντα (όπως αυτά που αναφέρονται) που κάνουν τους 

πελάτες να είναι πρόθυμοι να κάνουν αναβάθμιση, παρόλο που μπορεί να υπάρξει μια χρέωση. 

Συμβουλές για μια ισχυρή δομή 

Κατανοήστε ποια η αξία του προϊόντος σας προτού καθορίσετε την τιμή του. 

Ποτέ μην αποφασίσετε για την τιμή πριν να έχετε ένα τελικό προϊόν. Αφήστε το προϊόν να μιλήσει από 

μόνο του. Να απαντάτε στη συμπεριφορά και τα σχόλια των αρχικών πελατών σας προτού αλλάξετε την 

προσέγγιση σας προς τα νέα έσοδα 

Να θυμάστε ότι οι διαφορετικές ιδιότητες του προϊόντος σας θα καθοριστούν από την αντίληψη των 

πελατών. Μόνο και μόνο επειδή οι ιδιότητες A και  B βρίσκονται στο ίδιο πακέτο δεν σημαίνει ότι είναι 

ισοδύναμες σε αξία ή ότι προσελκύουν το ίδιο τους πελάτες να τα αγοράσουν  (willingness-to-pay: WTP). 

Παρατηρήστε τις πρώτες αντιδράσεις και πράξτε ανάλογα. 

Να είστε ευέλικτοι 

Η ευελιξία, η επανεκτίμηση και η αίσθηση δυναμισμού κατά την στρατηγική της τιμολόγησης σας είναι 

βασικά χαρακτηριστικά. Η στρατηγική σας δεν πρέπει είναι σταθερή: πρέπει να αλλάζει όπως και το 

προϊόν σας. 

Βεβαιωθείτε ότι η τιμολόγηση αντιπροσωπεύει τις αναβαθμίσεις του προϊόντος σας. Ένα πολύ 

διευρυμένο προϊόν με νέες και βελτιωμένες δυνατότητες με μια τιμή του περασμένου έτους θα σας 

οδηγήσει στο να χάσετε πολλά έσοδα ανά πώληση σε σχέση με την αξία του προιόντος σας. Επομένως, 

μην φοβάστε να αυξήσετε τις τιμές σας! 

 
 

Σημειώσεις:  

- Ερευνήστε τις τιμές παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά 

- Μιλήστε με τους πιθανούς πελάτες σας για τις τιμές 
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2.3. Δομή κόστους: σταθερό και μεταβλητό κόστος 
 

Η δομή του κόστους αναφέρεται στους διάφορους τύπους δαπανών μιας επιχείρησης και αποτελείται 

συνήθως από το σταθερό και το μεταβλητό κόστος. 

Το σταθερό κόστος είναι το κόστος που παραμένει αμετάβλητο ανεξάρτητα από το ποσό της 

παραγωγής μιας εταιρείας, ενώ το μεταβλητό κόστος αλλάζει ανάλογα με τον όγκο παραγωγής. 

Η λειτουργία μιας επιχείρησης έχει κάποιο κόστος, είτε πρόκειται για επιχείρηση λιανικού εμπορίου είτε 

για κάποιον πάροχο υπηρεσιών. 

Οι δομές κόστους διαφέρουν μεταξύ των λιανοπωλητών και των παρόχων υπηρεσιών, επομένως τα 

εξόδα που εμφανίζονται σε έναν προυπολογισμό εξαρτώνται από τα αντικείμενα κόστους, όπως ένα 

προϊόν, μια υπηρεσία, ένα έργο, ένας πελάτης ή μια επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Ακόμη και εντός μιας εταιρείας, η δομή του κόστους μπορεί να διαφέρει μεταξύ των προϊόντων, των 

τμημάτων ή των επιχειρηματικών μονάδων, λόγω των διάφορων δραστηριοτήτων που εκτελούν. 

Σταθερό κόστος 

Το σταθερό κόστος συμβαίνει συνέχεια και είναι απίθανο να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. 

Παραδείγματα σταθερού κόστους είναι τα γενικά έξοδα όπως: 

1. ενοίκιο, 

2. τόκοι, 

3. φόροι ιδιοκτησίας, 

4. απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων., 

5. άμεσο κόστος εργασίας. 

Ενώ το άμεσο κόστος εργασίας ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό ωρών που εργάζεται ένας εργαζόμενος, 

εξακολουθεί να είναι σχετικά σταθερό και, ως εκ τούτου, μπορεί να υπολογιστεί ως σταθερό κόστος, αν 

και συνήθως κατατάσσεται ως μεταβλητό κόστος όπου υπάρχουν εργαζόμενοι που πληρώνονται ανά 

ώρα.  

Μεταβλητό κόστος 

Το μεταβλητό κόστος είναι έξοδα που αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με την παραγωγή. 

Παραδείγματα μεταβλητού κόστους;: 

1. άμεσο κόστος εργασίας, 

2. άμεσο κόστος προιόντος, 

3. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 

4. μπόνους και προμήθειες, 

5. έξοδα μάρκετινγκ 
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Το μεταβλητό κόστος διαφέρει από το σταθερό κόστος. Για τις επιχειρήσεις που πωλούν 

προϊόντα, το μεταβλητό κόστος μπορεί να περιλαμβάνει το άμεσο προιόν, προμήθειες και 

μισθούς. 

 

Για τους παρόχους υπηρεσιών, τα μεταβλητά έξοδα είναι οι μισθοί, τα μπόνους και τα έξοδα 

ταξιδιού. 

Για επιχειρήσεις που βασίζονται σε έργα, το κόστος, όπως οι μισθοί και τα άλλα έξοδα του έργου, 

εξαρτώνται από τον αριθμό των ωρών που επενδύονται στο κάθε έργο. 

Άσκηση:  

Μελετήστε την δομή του κόστους του επιχειρηματικού σας μοντέλου  

 

 

Kατά την μελέτη αυτής της ενότητας προσπαθήστε να σκεφτείτε πως μπορείτε να μειώσετε όσο γίνεται 
το αχρείαστο κόστος εξακολουθώντας να δίνετε αξία στους πελάτες σας.  

1. Το επιχειρηματικό μοντέλο δομής κόστους μπορεί να είναι είτε με οδηγό το κόστος, είτε με 
οδηγό την αξία. 

2. Αφού καταλήξετε στη δομή του κόστους του επιχειρηματικού σας μοντέλου, σκεφτείτε τους 
διαφορετικούς τύπους κόστους και τα χαρακτηριστικά τους: 

Σταθερά κόστη: αυτά τα έξοδα παραμένουν ανεπηρέαστα ακόμη και όταν αλλάζει η επιχείρησή σας. 
Αυτά περιλαμβάνουν τα ενοίκια και τους μισθούς προσωπικού. 

Μεταβλητά κόστη: αλλάζουν ανάλογα με την ποσότητα των αγαθών και των υπηρεσιών της 
επιχείρησης. Αυτά περιλαμβάνουν πράγματα όπως πρώτες ύλες και έξοδα αποστολής. 
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3. Θα ακολουθήσετε τις Οικονομίες κλίμακας ή φάσματος;  

Οικονομίες κλίμακας (Economies of scale): όταν εξοικονομούμε χρήματα όταν υπάρχουν αυξημένα 
επίπεδα παραγωγής, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ανά μονάδα. 

Οικονομίες φάσματος: όταν εξοικονομούμε χρήματα όταν το κόστος μαζικής παραγωγής μιας σειράς 
προϊόντων είναι φθηνότερο από την κατασκευή τους ξεχωριστά. Για παράδειγμα, για πολλά προϊόντα 
μπορεί να απαιτούνται οι ίδιες δραστηριότητες, όπως μάρκετινγκ ή διανομή. 

4. Αφού διαπιστώσετε εάν το επιχειρηματικό σας μοντέλο βασίζεται στο κόστος ή την αξία, 
σκεφτείτε ποιοι από τους βασικούς πόρους και τις βασικές δραστηριότητες είναι οι πιο 
ακριβοί/ές. Και πάντα να θυμάστε ότι πρέπει τα κόστη να συμβαδίζουν με το Στοιχείο 
Διαφοροποίησης (Value Propositions) σας, για να διασφαλίσετε ότι το επιχειρηματικό σας 
μοντέλο είναι πάντα προσανατολισμένο στους πελάτες σας. 

5. Να θυμάστε να ακολουθάτε μια ολιστική προσέγγιση και να σκέφτεστε πώς τα έσοδα και έξοδα 
σας επηρεάζουν το ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο σας: πόσο συμβάλλουν οι ροές των 
εισόδων σας στα συνολικά σας έσοδα; Ποιοι από τους βασικούς πόρους σας είναι οι πιο 
οικονομικοί και ποιοι είναι οι πιο ακριβοί; Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που στηρίζουν 
οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο, οπότε αφιερώστε χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε 
μελετήσει σε βάθος. 
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2.4.  Στρατηγικές τιμολόγησης  
 

Η τιμολόγηση προϊόντων είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για τον καθορισμό της επιτυχίας του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας σας, ωστόσο οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις διαδικτυακού εμπορίου θεωρούν 

συχνά την τιμολόγηση ως κάτι δευτερεύον. Εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν την πρώτη τιμή που τους 

έρχεται στο μυαλό, αντιγράφουν τους ανταγωνιστές τους ή (ακόμη χειρότερα) μαντεύουν τις τιμές που 

θα εφαρμόσουν. 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων εκεί έξω που βασίζονται στην ανθρώπινη 

ψυχολογία. 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές τιμολόγησης εκεί έξω, αλλά οι τρεις καλύτερες για χαμηλότερες και 

κερδοφόρες τιμές είναι οι εκπτωτικές τιμές, η μεταπώληση με ζημιά (loss-leader pricing), και 

το anchor pricing. 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι εκπτώσεις είναι μια στρατηγική κατά την οποία τα προιόντα αρχικά ξεκινούν με υψηλότερη τιμή, 

αλλά στη συνέχεια προσφέρονται σε έκπτωση με ένα φαινομενικά μειωμένο κόστος για τον 

καταναλωτή. 

 

 

Ένα διαδικτυακό κατάστημα λιανικής πώλησης, μπορεί να προσφέρει εκπτώσεις σε όλα τα είδη 

κουζίνας για περιορισμένο χρονικό διάστημα για να προσελκύσει νέους πελάτες και να αυξήσει τις 

πωλήσεις. 

Αυτός είναι ένας απλός τρόπος για να προσελκύσετε νέους πελάτες που μπορεί να μην έχουν αγοράσει 

ένα συγκεκριμένο προϊόν σε υψηλότερη τιμή. 

Το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι η στρατηγική με τις εκπτώσεις θα παραμείνει κερδοφόρα για την 

επιχείρησή σας είναι να διατηρήσετε τα περιθώρια κέρδους κοντά στα 0 ευρώ ή ελαφρώς πιο πάνω. 
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Με άλλα λόγια, μην πουλάτε τα προϊόντα σας με έκπτωση μόνο για να προσελκύσετε πελάτες, γιατί 

έτσι θα χάσετε χρήματα. 

Προσελκύστε πελάτες με τις εκπτώσεις, διατηρήστε το περιθώριο κέρδους σας σε εκπτωτικά 

αντικείμενα κοντά στα 0 ευρώ και, στη συνέχεια, αναβαθμίστε ή προωθήστε και άλλα προιόντα του 

καταστήματος σας για περισσότερο κέρδος. 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΖΗΜΙΑ 

Όπως και με τις εκπτώσεις, η μεταπώληση με ζημιά είναι ελαφρώς πιο επικίνδυνη για την 

προσέλκυση νέων πελατών.    

Σύμφωνα με την Inc. "Η μεταπώληση με ζημιά είναι μια επιθετική στρατηγική τιμολόγησης κατά την 

οποία ένα κατάστημα πουλάει επιλεγμένα αγαθά κάτω από το κόστος παραγωγής τους, προκειμένου 

να προσελκύσει πελάτες που, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της στρατηγικής αυτής, θα αντισταθμίσουν 

τις απώλειες με επιπλέον αγορές άλλων προιόντων που θα φέρουν με την σειρά τους το κέρδος. " 

Η εταιρεία πολυτελών και ακριβών ειδών ένδυσης Patagonia είναι ένα τέλειο παράδειγμα. Αρχικά, 

ξεκινούν με ένα μήνυμα " Web Special" που προωθούν μέσω email και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης: 
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Κατά το Web Special, πολλά είδη πωλούνται σε ποσοστό 25-75% κάτω από την κανονική τιμή λιανικής 

πώλησης:  
Η βασική διαφορά μεταξύ μεταπώλησης με ζημιά και της κλασσικής εκπτωτικής τιμής είναι ότι οι 

επιχειρήσεις γνωρίζουν συχνά ότι δεν θα αποκομίσουν κέρδος από αντικείμενα που πωλούνται σαν 

στρατηγική μεταπώλησης με ζημιλα. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από το κόστος του προϊόντος 

και των περιθωρίων κέρδους. 

Η χρήση αυτής της στρατηγικής τιμολόγησης μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού 

πελατών που διαφορετικά θα έκαναν αγορές αλλού και ορισμένοι από αυτούς θα αγοράσουν προϊόντα 

που θα φέρουν με την σειρά τους περισσότερο κέρδος. 

ANCHOR PRICING 

Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο του Steve Jobs στη σκηνή που ανακοινώνει τη τιμή του iPad το 2010.

 

Ρωτάει ρητορικά τους παρευρισκόμενους τι τιμή να δώσει στο iPad. "Αν ακούσετε τους ειδικούς, θα το 

βάλουμε κάτω από 1000 $, δηλαδή 999 $", λέει ο Jobs. Εμφανίζεται στην οθόνη το 999 $ προτού 

συνεχίσει… «Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η τιμή του iPad ξεκινά όχι στα 999 $, 

αλλά στα 499 $.» 

Στην οθόνη, η τιμή των 999 $ πέφτει στα "499 $". 
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Αυτό είναι το anchor pricing. 

Το Anchor Pricing είναι το σημείο όπου εμφανίζεται η «κανονική» τιμή και, στη συνέχεια μειώνεται 

ορατά στα καταστήματα ή στο Διαδίκτυο. Λειτουργεί τόσο καλά, επειδή σας βοηθά να δημιουργήσετε 

μια εικόνα στο μυαλό των αγοραστών ότι έχουν μια απίστευτη προσφορά μπροστά στα μάτια τους. 

Λίγοι ξέρουν ότι αυτή ήταν η κανονική τιμή εξ αρχής! 
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ΘΕΜΑ 3 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρουσιάσει στους ενήλικες μαθητές 

την έννοια της συλλογικής χρηματοδότησης ως ένα αναβαθμισμένο εργαλείο 

χρηματοδότησης. Οι ενήλικες μαθητές θα κατανοήσουν την έννοια, τις αρχές, τα 

οφέλη και τους κανόνες της συλλογικής χρηματοδότησης. 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές ικανότητες΄   
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3.1. Ο ορισμός και η έννοια της συλλογικής χρηματοδότησης   

 

«Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ 

ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» :  

Πηγή: Oxford Dictionary, 2020 

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ορισμοί: 

 “η διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο με μικρό ποσό χρημάτων από κάθε 

άνθρωπο.” Πηγή: https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/ 

 «Η συλλογική χρηματοδότηση είναι η διαδικασία κατά την οποία το ευρύ κοινό αναζητά 

δωρεές για το κεφάλαιο που χρειάζεται αρχικά για νέες επιχειρήσεις» 

(http://www.crowdfundingguides.com ) 

Η συλλογική χρηματοδότηση είναι μια μορφή διαδικτυακής χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες, 

έργα και ανθρώπους. Η συλλογική χρηματοδότηση έχει πολλές διαφορετικές μορφές και σκοπούς, 

αλλά η κύρια ομοιότητα είναι ότι ακολουθείται μια διαδικασία συχνά σε πλατφόρμες αποκλειστικά για 

Crowdfunding, οι οποίες φέρνουν κοντά τους υποστηρικτές και αυτούς που θα λάβουν τα χρήματα. 

(Project Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu) 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;  

Υπάρχουν πάντα τρία εμπλεκόμενα μέρη: 

1) DONATORS-ΔΩΡΗΤΕΣ ή το πλήθος που είναι πρόθυμοι για στήριξη ή επένδυση χρημάτων 

2) RECEIVERS-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ή οι ιδιοκτήτες της ιδέας και αυτοί που την προωθούν, οι οποίοι είναι 

πρόθυμοι να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή ένα έργο  

3) INTERMIDIATES - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ (μεσαίος πλοιοκτήτης) ή ιδιοκτήτες της πλατφόρμας που 

οργανώνουν τη σύνδεση μεταξύ παραληπτών και δωρητών και χρεώνουν το 5-7% της 

χρηματοδότησης που συγκεντρώνεται μέσω των πλατφορμών τους. 

“Εικόνα  1:  Η πλατφόρμα συλλογικής χρηματοδότησης είναι επίσης μια επιχείρηση που βοηθά τους 

δωρητές και τους παραλήπτες  ”  

https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/
http://www.crowdfundport.eu/
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Μελέτη περίπτωσης 1 από την παγκόσμια πλατφόρμα https://www.indiegogo.com/ 

Η απλή ιδέα χρηματοδοτήθηκε στην παγκόσμια πλατφόρμα https://www.indiegogo.com/. Αυτό είναι 

το πρόγραμμα για τις καθημερινές δραστηριότητες. 

 

Αυτός ο υποστηρικτής της ιδέας περίμενε να συγκεντρώσει 8.480 ευρώ, αλλά μπορούμε να δούμε από 

την παρακάτω εικόνα ότι αυτή η ιδέα συγκέντρωσε 9.374 ευρώ ενώ υπάρχουν 21 ημέρες ακόμη.

 

Μελέτη περίπτωσης 2 από την παγκόσμια πλατφόρμα https://www.indiegogo.com/ 
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Μια πιο περίπλοκη ιδέα - Σανδάλια Αποκατάστασης από έναν Γερμανό επιχειρηματία. 

 

Ο υποστηρικτής αυτής της ιδέας περίμενε να συγκεντρώσει 5.000 ευρώ, αλλά μπορούμε να δούμε από 

την παρακάτω εικόνα ότι αυτή η ιδέα συγκέντρωσε 16.367 ευρώ ενώ απομένουν 31 ημέρες.

 

Οι συνεργάτες του έργου FINE2WORK προέρχονται από Λετονία, Κύπρο, Πορτογαλία και Βουλγαρία. 

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από αυτές τις χώρες. 

Μελέτη περίπτωσης 3 από την εθνική πλατφόρμα crowdfunding της Λετονίας 

Αυτή είναι η μόνη εθνική πλατφόρμα συλλογικής χρηματοδότησης στη Λετονία και συγκεκριμένα η 

"Projektu banka" ή "Project Bank" στα Αγγλικά https://projektubanka.lv/ 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που περιέχει δημιουργικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ιδέες καθώς 

και ντόπιους που επιθυμούν να ξεκινήσουν δικές τους δραστηριότητες σε μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Η χρέωση που βάζει ο κάθε κάτοχος της πλατφόρμας είναι 5%. 

Η επιχειρηματική ιδέα παρακάτω( "Apple") μάζευε χρήματα για την εκστρατεία για 

αυτοαπασχολούμενους που ήταν πρόθυμοι να αρχίσουν να καλλιεργούν στον κήπο τους μήλα. Ήθελαν 

να αγοράσουν εξοπλισμό για να φτιάχνουν χημούς από τα μήλα. Ζήτησαν 1.065 ευρώ από το πλήθος 

από δωρεές και έλαβαν 1.168 ευρώ. Η επιχειρηματική ιδέα τελικά χρηματοδοτήθηκε. 
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Η συλλογική χρηματοδότηση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή χρηματοδότηση! Η πλήρης 

χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, 

προσέγγιση της κοινότητας και για δημοσιογραφικές δραστηριότητες. 

Η ιστορία της συλλογικής χρηματοδότησης  

Το Crowdfunding δεν είναι μια νέα ιδέα: το Άγαλμα της Ελευθερίας στις ΗΠΑ θεωρείται ότι είναι ένα 

από τα πρώτα επιβεβαιωμένα έργα συλλογικής χρηματοδότησης (Project Crowd-Fund-Port, 

www.crowdfundport.eu). 

Μπορούμε να βρούμε από την ιστορία τις περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έκαναν δωρεές για δημόσια 

κτίρια και σημαντικές δραστηριότητες. Όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας στις ΗΠΑ, έτσι και το Άγαλμα 

της Ελευθερίας  στην Λετονία χρηματοδοτήθηκε επίσης από το πλήθος το 1931 από δωρεές ντόπιων 

στην Λετονία. 
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πηγή: Άγαλμα της Ελευθερίας στην πόλη της Ρίγας, Λετονία  

Με άλλα λόγια, η ιδέα της συλλογής χρημάτων από ανθρώπους ή η συλλογική βοήθεια δεν είναι μια 

καινούρια ιδέα. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με οικονομικά μέσα, επειδή έτσι είναι εκ 

φύσεως: αισθάνονται κοινωνικά υπεύθυνοι και πρόθυμοι να εμπλακούν σε τέτοιες διαδικασίες. Η 

εμπλοκή είναι ο λόγος για τον οποίο το crowdfunding γίνεται τόσο δημοφιλές στις μέρες μας, αφού 

υπάρχει και η βοήθεια της ψηφιοποίησης και του διαδικτύου.  

Μπορούμε να είμαστε στη Λετονία και να συγκεντρώσουμε ταυτόχρονα χρήματα από ανθρώπους στην 

Πορτογαλία, όπως επίσης να έχουμε μια επιχειρηματική ιδέα στη Βουλγαρία και να βρούμε δωρητές από 

την Κύπρο. Ο κόσμος είναι μεγάλος και μικρός ταυτόχρονα χάρη στο Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες. 

Το έργο CrowdFundPort αναφέρει ότι η πρώτη σύγχρονη δραστηριότητα συλλογικής χρηματοδότησης 

ξεκίνησε το 2003 από την artistShare, ως η πρώτη πλαρφόρμα για μουσικούς. Έπειτα, το 2006 η 

Sellaband ιδρύει την πρώτη πλατφόρμα για θαυμαστές των μουσικών συγκροτημάτων στην Ευρώπη. Το 

2008 η Indiegogo ξεκινά πλαφόρμες στις ΗΠΑ για δημιουργικά και κοινωνικά έργα. Το 2009 το 

Kickstarter ανοίγει πλατφόρμες για έργα στις ΗΠΑ. Το 2012 δημοσιεύθηκε η πρώτη έκθεση της 

Crowdfunding Industry (Project Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu). 

Από τις πρώτες μέρες του της εξάπλωσης της συλλογικής χρηματοδότησης, ο αριθμός των πλατφορμών 

παγκοσμίως αυξήθηκε σε πάνω από χιλιάδες. Περισσότερες από 1250 πλατφόρμες Crowdfunding στο 

Διαδίκτυο υπήρξαν ανά το παγκόσμιο σύμφωνα με την Αναφορά (2015). Περισσότερες από 360 

πλατφόρμες Crowdfunding λειτουργούν στην Ευρώπη σύμφωνα με τη 2η Έκθεση της European 

Alternative Finance Industry (2016). 
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ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ; 

• Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης ιδεών που βρίσκεται σε αρχικά στάδια. 

• Επικύρωση της επιχειρηματικής ιδέας μέσω αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο με δωρητές ή 

πλήθος 

• Ευκαιρία για την προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας ή της επωνυμίας σας. 

• Ευκαιρία προσέλκυσης και ενημέρωσης πιθανών πελατών, καθώς οι δωρητές θα μπορούσαν να 

γίνουν επίσης πελάτες σας. 
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3.2.  Οι αρχές της συλλογικής χρηματοδότησης  
 

Υπάρχουν τέσσερα είδη συλλογικής χρηματοδότησης:  

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΔΩΡΕΑ 
(DONATION 
BASED) 

Οι χρηματοδότες δωρίζουν για σκοπούς τους που θέλουν να στηρίξουν, με χωρίς 
αντάλλαγμα. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 
(REWARD-
BASED): 

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν μη χρηματικές αμοιβές συχνά σε μορφή ένδειξης 
εκτίμησης ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ 
(LENDING-
BASED): 

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν συχνά σταθερό εισόδημα και αναμένουν 
αποπληρωμή της αρχικής τους δωρεάς. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(EQUITY-
BASED):   

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν ένα επιτόκιο σε μορφή κεφαλαίου για την επιχείρηση 
που χρηματοδοτούν ή, εναλλακτικά, ποσοστό των εσόδων ή μεριδίο του κέρδους. 

 

 

Πηγή: Massolution, Crowdfunding Industry Report 2015 
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 Σημειώσεις:  

- Η χμηατοδότηση ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΩΡΕΑ και ΤΗΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ είναι η κατάλληλη για 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

- - Ξεκινάτε πάντα με ένα ψυχολογικά αποδεκτό ποσό από το πλήθος που να μπορείτε 

να αυξήσετε στην πορεία.  

 

Θυμηθείτε την απλή μελέτη περίπτωσης της Λετονίας: αυτή θα μπρούσε να είναι η αρχική δοκιμή που 

θα μπορούσε να γίνει από όλους. 

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Όταν πρόκειται να ξεκινήσετε το crowdfunding, προσπαθήστε να προσδιορίσετε: 

1. Τον κύριο στόχο: τον λόγο που συλλέγετε χρήματα - Σχεδιασμός, αγορά εξοπλισμού, πρωτοτυπία, 

μάρκετινγκ, έρευνα; 

2. Προσδιορίστε το όνομα της καμπάνιας συλλογικής χρηματοδότησης:  ένα ωραίο όνομα είναι 

σημαντικό για τα άτομα που τους αρέσουν οι "πιασάρικοι" τίτλοι 

3. Βρείτε την κατάλληλη πλατφόρμα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο: είναι πάντα πιο εύκολο να ξεκινήσετε 

από το τοπικό επίπεδο και έπειτα να μεταβείτε στο διεθνές   

4. διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες ή τους όρους συνεργασίας της πλατφόρμας, δεν είναι όλες οι 

χώρες επιλέξιμες για έναρξη χρηματοδότησης σε παγκόσμιες πλατφόρμες, επίσης υπάρχει και το 

φορολογικό ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη (υπάρχει πάντα προμήθεια της τάξεως του pf 5-7% και 

μερικές φορές μπορεί να προστεθεί και φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Μπορεί ακόμη ο παραλήπτης 

να πρέπει να εξοφλήσει ακόμη και το 30% σε φόρους με ΦΠΑ συν την προμήθεια. Διαβάστε την 

πλατφόρμα KIA ή AON (ανατρέξτε στο κείμενο παρακάτω) 

5. εξερευνήστε τα έργα της επιλεγμένης πλατφόρμας: αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε που 

εστιάζει το πλήθος αυτής της πλατφόρμας 

6. Προετοιμάστε όλα τα απαραίτητα μέσα για να ξεκινήσετε την εκστρατεία: συνήθως βίντεο, 

γραφήματα, περιγραφή προϊόντος, εικόνες, αναφορές. Όσα περισσότερα βλέπετε και εξηγείτε τόσα 

περισσότερα άτομα θα πιστέψουν στην ιδέα και θα την υποστηρίξουν. 

7. σε περίπτωση που προχωρήσετε σε εκστρατεία crowdfunding με βάση την επιβράβευση να αναφέρετε 

με σαφήνεια ποια θα είναι η ανταμοιβή: το προϊόν, η έκπτωση ή άλλα αγαθά για ανταλλαγή. 

Υπάρχουν τρία στάδια: η pre-campaign, η campaign και η post-campaigning. 
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3.3. Κανόνες συλλογικής χρηματοδότησης 
 

Οι περισσότερες πλατφόρμες συλλογικής χρηματοδότησηα ακολουθούν την στρατηγική ‘όλα ή 

τίποτα’ ή την ‘κράτα τα όλα΄.   

Είδος  Περιγραφή  

KIA = KEEP IT ALL: Κράτα 
τα όλα 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν από την πλατφόρμα από υποστηρικτές 
του έγου ή τον παραλήπτη οπωσδήποτε  
 

AON = ALL or NOTHING:  
όλα ή τίποτα 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα από υποστηρικτές στον 
παραλήπτη εάν η εκστρατεία φτάσει τον στόχο της 

 

Μελέτη Περίπτωσης 1 “KIA ή AON” 

Επισκεφθείτε τώρα την πλατφόρμα https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-

is-funding-all-or-nothing-, εδώ μπορείτε να βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες 
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χρηματοδότησης στην TOP 3 παγκόσμια πλατφόρμα.

 

πηγή: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing- 

(2020)  

- Μπορούμε να δούμε ότι η KICK STARTER λειτουργεί με βάση την τακτική όλα ή τίποτα.   

- Κυρίως χρεώνουν το 5% ως πλατφόρμα συν το 3% για τη διεκπεραίωση πληρωμών που 

πραγματοποιείται από άλλο φορέα.  

 

πηγή: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US 

Η χρέωση εξαρτάται από τη χώρα του υποστηρικτή της ιδέας. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ποιοι κανόνες 

υπάρχουν εάν το άτομο είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US
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πηγή: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB 

 

Μελέτη περίπτωσης 1 “KIA ή AON” 

Επισκεφθείτε τώρα την κοινωνική πλατφόρμα συλλογικής χρηματοδότησης 

https://startsomegood.com/. 

Μπορούμε να δούμε ότι αυτή η πλατφόρμα χρεώνει 5% για την παροχή υπηρεσιών συν την 

επεξεργασία πληρωμής 

 

https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB


Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 44 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

πηγή: https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees 

Οι πλατφόρμες αυτές λειτουργούν με βάση την τακτική ‘όλα ή τίποτα’. 

 

πηγή: https://startsomegood.com/howitworks 

 

 

3.4.  Πλεονεκτήματα και κινδύνοι της συλλογικής χρηματοδότησης  
 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ “Εάν πιστεύετε ότι το crowdfunding είναι 

εύκολο, μαντέψτε τι: Σίγουρα όχι. Είναι πραγματικά αρκετά τρομακτικό, γιατί πρέπει να είστε 

προετοιμασμένοι να εκθέσετε τον εαυτό σας [για το κοινό]. Έτσι είναι το Διαδίκτυο και πρέπει να 

περιμένετε ανάμικτα σχόλια. " 

 

Jane Jensen, Pinkerton Road: A Year of Adventure 

Πλεονεκτήματα συλλογικής χρηματοδότησης:  

- δεν σας βοηθά μόνο να χρηματοδοτήσετε τα έργα σας, αλλά σας επιτρέπει επίσης να μετρήσετε το 

ενδιαφέρον του κοινού πριν φτιάξετε νέα προϊόντα ή ξοδέψετε ανώφελα χρήματα για μάρκετινγκ 

- Εσείς ελέγχετε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, του χρόνου, της παράδοσης, του 

οράματος και της εκτέλεσης, του μάρκετινγκ και των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες 

- Κρατάτε το κεφάλαιο σας. Τα έργα και οι επιχειρήσεις παραμένουν 100% δικά σας. 

- Μπορείτε να δοκιμάσετε και να αποδείξετε τη δημοτικότητα του μοντέλου σας, χρησιμοποιώντας 

μόνο ένα πρωτότυπο ή προπαραγωγικό υλικό. 

https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees
https://startsomegood.com/howitworks
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Μειονεκτήματα συλλογικής χρηματοδότησης: 

- Βάζει εσάς και τις ιδέες σας απευθείας μπροστά στο κοινό  

- Η επιτυχία απαιτεί ακούραστη προσπάθεια σε συνεχείς εκστρατείες κοινωνικού μάρκετινγκ 

και συνεχή προώθηση καθ 'όλη τη διάρκεια της καμπάνιας. Αν είστε ντροπαλοί, κλειστοί ή 

με σιγανό λόγο από τη φύση σας, θα πρέπει να τα ξεπεράσετε αυτά για μια επιτυχημένη 

καμπάνια συλλογικής χρηματοδότησης, ή να βρείτε κάποιον άλλο ως εκπρόσωπο του 

έργου για να εκφραστεί στη θέση σας. 

- Δεν λειτουργεί πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποθαρρύνεστε για τις πιθανότητες 

επιτυχούς χρηματοδότησης ενός έργου, αλλά πρέπει να είστε ρεαλιστές και να είστε 

προετοιμασμένοι για πιθανή αποτυχία. 1 

 

 

 

                                                           
1 http://www.crowdfundingguides.com/  

  

http://www.crowdfundingguides.com/


Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 46 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ΘΕΜΑ 4 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τις ευκαιρίες εξωτερικής χρηματοδότησης στις χώρες των συνεργατών του έργου 

για την δική τους μικρή επιχείρηση ή αυτοαπασχόληση. Οι ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις διάφορες ευκαιρίες εξωτερικής 

χρηματοδότησης και τα οφέλη και τους κινδύνους της. 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση με ‘Επιχειρηματικές Ικανότητες’   
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4.1. Επιλογές χρηματοδότησης  
 

Η χρηματοδότηση ή απλώς τα χρήματα είναι πολύ σημαντική αν κάποιος είναι πρόθυμος 

να μεταβεί από την ύπαρξη μιας ιδέας στην υλοποίηση της. 

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την αρχή της δικής της επιχείρησης ή της 

αυτοαπασχόλησης και μερικές φορές όταν υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης οι άνθρωποι 

σταματούν να ονειρεύονται και να συνεχίζουν. 

 

Ας υποθέσουμε ότι ένας νεαρός άνδρας ηλικίας 25 ετών έχει μια ιδέα να ανοίξει ένα μικρό κομμωτήριο 

για να προσφέρει εργασία στον εαυτό του και να προσφέρει επίσης τον χώρο σε άλλους 

αυτοαπασχολούμενους ειδικούς ομορφιάς. Η επιχειρηματική ιδέα είναι ξεκάθαρη. 

Το δεύτερο βήμα είναι να διευκρινιστούν όλες οι απαιτήσεις για το άνοιγμα του ινστιτούτου ομορφιάς. 

Συνήθως ένα ινστιτούτο ομορφιάς απαιτεί απολύμανση και έχει υγειονομικές απαιτήσεις που θα 

μπορούσαν να ζητηθούν είτε από τον δήμο είτε από τον αρμόδιο φορέα αυτού. 

Το τρίτο βήμα είναι ο υπολογισμός όλων των απαραίτητων δαπανών που θα γίνουν πριν από το 

άνοιγμα του ινστιτούτου και των άλλων μινιαίων εξόδων 1) ενοικίαση, 2) ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, 3) 

τηλέφωνο, 4) δραστηριότητες μάρκετινγκ ή διαφήμισης, 5) καλλυντικά, 6) μισθός και φόροι, 7) έξοδα 

μεταφοράς και άλλα σχετικά έξοδα. 

Υπάρχουν  συνήθως πολλές διαφορετικές επιλογές ως προς το πως να πάρετε χρήματα ή ένα 

κεφάλαιο.  

Οι επιλογές είναι αυτές: 

1) ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΣΑΣ – αυτή είναι καλή επιλογή και δεν είναι καθόλου 

επικίνδυνη, αλλά πόσοι είναι αυτοί που έχουν αρκετές οικονομίες για να ξεκινήσουν τη δική 

τους επιχείρηση; 

2) 3F (FAMILY, FRIENDS, FOOLS – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΙΛΟΙ, ΑΝΟΗΤΟΙ): Με άλλα λόγια ζητάμε από τα 

μέλη της οικογένειάς μας, τους φίλους μας και τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουμε 

και που μας εμπιστεύονται, να μας δανείσουν. Συνήθως ονομάζονται και ‘FOOLS’ στα αγγλικά 

που σημαίνει «Αφελείς». 

3) ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ – Αυτό δεν είναι πάντα πιθανό και οι άνθρωποι φοβούνται σοβαρές 

δεσμεύσεις σε περίπτωση που αποτύχουν ή δεν προλάβουν να το ξεπληρώσουν. 

4) ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ: αυτό είναι δυνατό εάν η επιχειρηματική σας ιδέα 

είναι καινοτόμα και έχει παγκόσμια ή διεθής δυναμική 

5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΔΗΜΟ Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: αυτή είναι μια καλή 

επιλογή, αλλά πρέπει να έχετε μια πρόταση για το έργο σας και να είστε έτοιμοι να 

ανταγωνιστείτε. 

6) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ: αυτό δεν είναι τόσο εύκολο εάν ένα άτομο δεν έχει εμπειρία και όταν δεν κάνει καλή 

χρήση της αγγλικής γλώσσας (πολλές προτάσεις είναι στα Αγγλικά αλλά και σε άλλες γλώσσες) 

7) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: αυτός είναι αναβαθμισμένος τρόπος χάρη στο Διαδίκτυο, 

αλλά σπάνια χρησιμοποιείται από άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση λόγω 
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της έλλειψης κατανόησης και γνώσεων σχετικά με τα βασικά στοιχεία της συλλογικής 

χρηματοδότησης. 

Σχέδιο μαθήματος/Φυλλάδιο: 

Σχέδιο Μαθήματος 4, Φυλλάδιο 4 

4.2.  Οι δικές σας οικονομίες και τα 3F 

 

 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ: έχετε αποταμιεύσεις; Πόσος καιρός χρειάζεται για να δουλέψετε για να 

αποταμιεύσετε και να ξεκινήσετε κάτι; Ενώ εργάζεστε και εξοικονομείτε χρήματα, 

κερδίζετε ή χάνετε χρόνο; 

-  

Τα οφέλη: 

 Όχι υποχρεώσεις 

 ευελιξία σε περίπτωση παράτασης ορισμένων δραστηριοτήτων 

Οι κίνδυνοι: 

 εάν χάσετε τα δικά σας  χρήματα κανείς δε θα σας τα δώσει πίσω, κι θα είναι αποκλειστική 

ευθύνη σας.   

 η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία, δηλαδή χάσιμο του κεφαλαίου σας ή των 

αποταμιεύσεων σας  

 
- 3F – Αναλογιστείτε με κριτική σκέψη αν η οικογένειά σας, οι φίλοι και τα άτομα γύρω 

σας μπορούν να σας δανείσουν το αρχικό κεφάλαιο. Είναι αυτοί οι άνθρωποι έτοιμοι να 

σας βοηθήσουν τώρα που ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα; Σε περίπτωση που δεν θα 

μπορείτε να τους εξοφλήσετε εγκαίρως, θα έχετε την ευκαιρία να παρατείνετε την 

περίοδο δανεισμού; Θα σας δανείσουν και επίσημα τα 3F υπογράφοντας τα απαραίτητα 

έγγραφα ή θα γίνει πρόχειρα λέγοντας ότι θα σας δώσουν χρήματα βασισμένοι στην 

εμπιστοσύνη που τους έχετε; Θέλετε πραγματικά να ξεκινήσετε την επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας τα 3F; Αισθάνεστε καλά για το δανεισμό χρημάτων από τα 3F; 

Τα οφέλη: 

 «φιλικές» υποχρεώσεις 

 ευελιξία σε περίπτωση παράτασης ορισμένων δραστηριοτήτων 

 φθηνά αφού δεν πληρώνεται επιτόκιο  

Οι κίνδυνοι: 

 εάν χάσετε τα χρήματα που θα σας δώσουν τα 3F δεν θα σας ξαναδώσουν, και θα είναι 

αποκλειστική ευθύνη σας   

 Η αμοιβαία εμπιστοσύνη με τα 3F τίθεται σε κίνδυνο 

 μπορεί να χάσετε φίλους αν κάτι πάει στραβά 
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4.3.  Tραπεζικό δάνειο, επενδυτές και επιχειρηματικοί αγγέλοι 
 

- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: αυτή είναι πιο σοβαρή επιλογή, καθώς συνήθως οι τράπεζες παρέχουν 

δάνεια είτε με εγγύηση ακίνητης περιουσίας είτε ζητούν από άλλο άτομο να δώσει αυτήν την 

εγγύηση, δηλαδή να γίνει εγγυητής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για έναν εγγυητή, καθώς 

υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην επιστραφεί έγκαιρα το τραπεζικό δάνειο. Υπάρχουν 

διάφορες επιλογές για την έναρξη μικρών επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ και ένα τραπεζικό 

δάνειο είναι μία από αυτές τις επιλογές. Συνήθως υπάρχουν κρατικές αναπτυξιακές τράπεζες, τις 

οποίες η κύρια αποστολή τους είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 

αυτοαπασχόλησης. 

Τα οφέλη: 

o Η τράπεζα δανείζει πάντα χρήματα εφόσον όλοι οι υπολογισμοί είναι πραγματικοί και αυτό 

αποτελεί απόδειξη για τις επιχειρήσεις ότι θα λειτουργήσουν 

o υπάρχει πειθαρχία από πλευράς των επιχειρηματιών ότι πρέπει να αποπληρώσουν το δάνειο  

Οι κίνδυνοι: 

o αν χάσετε χρήματα κανείς δεν θα σας ξαναδώσει, αφού αυτό είναι μόνο δική σας ευθύνη 

o σοβαρές νομικές υποχρεώσεις 

o δεν είναι μια φτηνή λύση καθώς πρέπει να πληρώσετε και επιτόκιο στην τράπεζα  

 
Φορέας/είς που είναι υπεύθυνος/οι για την οικονομική στήριξη της επιχειρηματικότητας στις 

χώρες των συνεργατών του έργου. 

 

Χώρα  Φορέας  Πλαίσιο στήριξης  

Λετονία ALTUM 
www.altum.lv   

 προσφορά χρημάτων 
 Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα που 
φτάνει τα 50 000 ευρώ 

 Rural support agency (Lauku atbalsta 
dienests) 
www.lad.gov.lv  

 έναρξη επιχειρήσεων σε 
αγροτικές περιοχές 

   έναρξη της 
αυτοαπασχόλησης στη 
γεωργική βιομηχανία και στις 
αγροτικές περιοχές 

 State Employment Agency (Valsts 
nodarbinātības dienests) www.nva.gov.lv  

 επαναπροσδιορισμός 
δεξιοτήτων 

   έναρξη επιχείρησης με 
10.000 ευρώ εάν ένα άτομο 
είναι εγγεγραμμένο ως 
άνεργος 

 Όλοι οι περιφερειακοί και τοπικοί δήμοι, οι 
μεγαλύτερες πόλεις στη Λετονία, αυτά είναι 
μόνο μερικά παραδείγματα: 
Πόλη της Ρίγας www.riga.lv 

 στήριξη επιχειρηματικού 
πνεύματος 

   τοπικές επιχορηγήσεις από 
2000 ευρώ έως 9000 ευρώ 

http://www.altum.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.riga.lv/
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Τσέσις www.cesis.lv  
Νταουγκάβπιλς  www.daugavpils.lv  

εάν η επιχείρηση ξεκινά σε 
συγκεκριμένους δήμους 

Βουλγαρία  Ministry of economy database 
https://www.mi.government.bg/bg/themes-
c374.html 
 

 Πληροφορίες σχετικά με τα 
διαθέσιμα κεφάλαια και 
προγράμματα υποστήριξης 
επιχειρήσεων 

Κύπρος The Cyprus Entrepreneurship Fund (CYPEF) 
https://www.eif.org/what_we_do 
/resources/cypef/index.htm  
 

 Το CYPEF διαχειρίζεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (EIF). 

   Διευκόλυνση πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση σε μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) 

 Youth Entrepreneurship by ONEK (Youth 
board in Cyprus) 
https://onek.org.cy/en/home-
page/programs-and-service/funding-
opportunities/youth-entrepreneurship/  

 Το Συμβούλιο Νεολαίας 
Κύπρου στηρίζει ενεργά το 
πρόγραμμα 
Επιχειρηματικότητας Νέων 
που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
(Υπηρεσία Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης). 

   Το πρόγραμμα στοχεύει στην 
ανάπτυξη, υποστήριξη και 
προώθηση της 
επιχειρηματικότητας μεταξύ 
των νέων μέσω οικονομικής 
στήριξης και εκπαίδευσης 
γύρω από την ανάπτυξη νέων 
και βιώσιμων μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων. 

   Αυτοί που θα επιλαγούν από 
τους αιτούντες πρέπει να 
τηρούν τα ακόλουθα: να είναι 
μεταξύ 20 και 39 ετών κατά 
την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, να είναι άνεργοι, 
μισθωτοί ή 
αυτοαπασχολούμενοι και να 
μην έχουν ασκήσει καμία 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα για 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν 
από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 

 IEFP 
www.iefp.pt 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία 
εταιρειών: στήριξη για 
δημιουργία μικρών εταιρειών 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς, 

http://www.cesis.lv/
http://www.daugavpils.lv/
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
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ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που ψάχνουν που 
μια μορφή 
συνεταιρισμού,συμβάλλοντας 
στην ενίσχυση των τοπικών 
οικονομιών 

   Εθνικό πρόγραμμα 
μικροπιστώσεων, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος PADES:  
Program to Support the 
Development of Social 
Economy: ένα μέτρο που 
υλοποιήθηκε από τον 
Συνεταιρισμό António Sérgio 
(Cooperative António Sérgio 
for the Economy) 

   Στήριξη για απασχόληση για 
δικαιούχους άνεργους: ένα 
μέτρο στήριξης των έργων 
απασχόλησης που 
προωθούνται από 
επιδοτούμενους ανέργους, 
υπό τον όρο ότι υπάρχει 
εξασφάλιση πλήρους 
απασχόλησης 

 ANJE 
 
https://www.anje.pt/move/apoios/ 

 Entrepreneurs Stor[KG1] 
 Επιλέγει την καταλληλότερη 

χρηματοδότηση και κίνητρα 
για τις ανάγκες των σημερινών 
ή πιθανών επιχειρηματιών και 
παρακολουθεί την 
προετοιμασία των αιτήσεων, 
διασφαλίζοντας μια 
εξατομικευμένη υπηρεσία 
παροχής συμβουλών για τις 
επιχειρήσεις 

 Δήμοι   Προσφέρει βοήθεια με 
παροχή πληροφοριών  

   Βοήθεια για τη συμπλήρωση 
αιτήσεων για προγράμματα 
επιχειρηματιών. 
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- ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 

Συνήθως οι επενδυτές και οι επιχειρηματικοί άγγελοι επενδύουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες 

καινοτόμες εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις με δυνατότητα εξαγωγής. Μπορεί να μην 

ενδιαφέρονται για τις μικρές, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και την αυτοαπασχόληση, καθώς 

αυτές οι επιχειρηματικές ιδέες αφορούν ως επί το πλείστον εθνικά ή διεθνή πλαίσια. 

 

Ξέρετε τι είναι ένας επιχειρηματικός άγγελος; 

Ένας επιχειρησιακός άγγελος είναι ένα ανεξάρτητο άτομο που παρέχει το κεφάλαιο για την ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης. Συνήθως, ως πλούσια άτομα, οι επιχειρηματικοί άγγελοι (ή οι επενδυτές αγγέλου) 

στοχεύουν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να επιτύχουν με την επιχειρηματική τους ιδέα 

επενδύοντας τα δικά τους χρήματα. Ο επιχειρηματικός άγγελος  μπορεί να επενδύσει χρήματα με 

αντάλλαγμα να πάρει μετοχές στην εταιρεία, κι όχι απαραίτητα το 51%. 

 

 

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού, οι επενδυτές και οι 

επιχειρηματικοί άγγελοι δεν είναι η κατάλληλη επιλογή λόγω των διαφόρων σκελών που 

μπορεί να έχει μια επιχειρηματική ιδέα. Αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε αυτήν την επιλογή 

χρηματοδότησης σε περίπτωση που μια μέρα κάποιο άτομο μεταβεί από μια μικρή και μια πολύ 

μικρή ιδέα σε μια διεθνή αναπτυσσόμενη επιχειρηματική ιδέα. Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για 

τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μια επιχειρηματική ομάδα, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι ή 

οι μικροεπιχειρήσεις σχετίζονται με την επιχείρηση ενός μόνο ατόμου. 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το δίκτυο των 

επενδυτών και των επιχειρηματικών αγγέλων στις χώρες των συνεργατών του έργου. 

 

Xώρα  Οργανισμός  

Λετονία Latvia Business Angel Network (LATBAN) 
https://www.latban.lv/en   

Βουλγαρία Bulgarian Business Angels Network (BBAN) 
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-
network  

Πορτογαλία  Associação Portuguesa Business Angels (APBA) 
http://www.apba.pt/be-an-angel/#  

Κύπρος  Cyprus Business Angels Network (CYBAN)  
https://www.cyban.com.cy/en/home  

 

Τα οφέλη: 

o ένας επιχειρηματικός άγγελος ή επενδυτής γίνεται μέλος μιας ομάδας και συνεισφέρει με τις γνώσεις 

και την εμπειρία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

o πειθαρχία και κίνητρο για εργασία καθώς οι επενδυτές ζητούν τακτικά αναφορές για την πρόοδο των 

επιχειρήσεων  

https://www.latban.lv/en
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
http://www.apba.pt/be-an-angel/
https://www.cyban.com.cy/en/home
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Οι κίνδυνοι: 

o νομικές υποχρεώσεις 

o απώλεια 100% του ελέγχου και ιδιοκτησίας 

o οι κανόνες των επενδύσεων μπορεί να μην είναι σαφείς για την ομάδα και αυτό μπορεί να οδηγήσει 

σε ζημιές  

 

4.4. Διεθνή προγράμματα στήριξης   

 

Τι είναι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τις εθνικές ή τις διεθνείς αρχές διαχείρησης σύμφωνα με τις κοινές αρχές 

διαχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει μόνο την εκτέλεση των κονδυλίων, 

ενώ το κράτος μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση 

των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. 

Η Λετονία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και Βουλγαρία ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που 

εφαρμόζουν την διεθνή πολιτική της ΕΕ λαμβάνουν χρηματοδότηση που παρέχεται από την ΕΕ για 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά μέσα από τα οποία οι χώρες λαμβάνουν οικονομική βοήθεια είναι τα 

κονδύλια της ΕΕ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο 

Συνοχής: European Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF) and Cohesion Fund 

(CF). 

 

- Το σύστημα χρηματοδότησης της ΕΕ είναι εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά μια σημαντική του πτυχή είναι 

η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων καθώς 

και για την αυτοαπασχόληση. 

- Κάθε χώρα μέλος έχει τις εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διανομή 

χρηματοδότησης από την ΕΕ στις χώρες της ΕΕ. 

 
Υπάρχουν δύο μορφές διαχείρισης χρηματοδότησης της ΕΕ: η άμεση διαχείριση και η επιμερισμένη 
διαχείριση.  
Άμεση διαχείριση σημαίνει ότι ένα ταμείο ή πρόγραμμα το διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ή ένας από τους οργανισμούς της. Η διαχείριση περιλαμβάνει την επιλογή μερών, τη χορήγηση 
επιχορηγήσεων, τη μεταφορά χρημάτων, την εποπτεία και άλλες δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι η 
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χρηματοδότηση υποβάλλεται απευθείας ηλεκτρονικά στην Ευρωπαική Επιτροπή. Αυτή είναι μια πολύ 
περίπλοκη διαδικασία και κυρίως όλες οι προτάσεις υποβάλλονται στα Αγγλικά ή Γερμανικά ή Γαλλικά. 
Πρέπει να έχετε μια εγγεγραμένη εταιρεία για να έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήσεων. Οι 
επιχειρηματικές συμβουλές είναι επίσης διαθέσιμες στα Αγγλικά κι αυτό θα μπορούσε να είναι σοβαρό 
εμπόδιο για την άμεση αίτηση βοήθειας από την Ευρωπαική επιτροπή. Συνήθως υπάρχει ένα ακόμη 
σοβαρό εμπόδιο: τα προγράμματα της Εευρωπαική Επιτροπής υποστηρίζουν διεθνείς συνεργασίες και 
ίσως χρειαστεί να εμπιστευτείτε τουλάχιστον δύο ακόμη συνεργάτες που εκπροσωπούν δύο άλλες 
χώρες. Ας πούμε για παράδειγμα  ότι μια εταιρεία από τη Λετονία, μία από την Πορτογαλία και μία από 
την Κύπρο δημιουργούν μια εταιρική συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.  
 

Η επιμερισμένη διαχείριση σημαίνει ότι η διαχείριση του ταμείου ή του προγράμματος της ΕΕ ανατίθεται 

σε χώρες της ΕΕ. Τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 80% του προϋπολογισμού της ΕΕ, βρίσκονται υπό επιμερισμένη διαχείριση. Αυτό σημαίνει 

ότι υπάρχουν εθνικά θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν προγράμματα υποστήριξης της ΕΕ σε κάθε χώρα 

μέλος και ενδέχεται να συμβουλευτούμε αυτά τα ιδρύματα με την χρήση μιας διεθνής γλώσσας. Ωστόσο, 

όλα τα προγράμματα κυρίως απαιτούν συνεργασία. 

 

 

Όλες οι πληροφορίες και διαβουλεύσεις σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ διατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Χώρα  Φορέας  Κυρίως πλαίσιο  

Λετονία  Central Finance Contract Agency 

www.cfla.gov.lv  

 

Όλες οι πληροφορίες και δωρεάν 

διαβουλεύσεις σχετικά με τους 

πόρους της ΕΕ 

 www.esfondi.lv  Παγκόσμια ιστοσελίδα για όλα τα 

προγράμματα της ΕΕ 

 Latvia Investment Development 

Agency  

www.liaa.gov.lv  

Στήριξη επιχείρησης 

 Γραφείο αγροτικής στήριξης (Lauku 
atbalsta dienests) 

www.lad.gov.lv 

Επιχειρηματική στήριξη σε αγροτικές 

περιοχές 

 European Enterprise Network  
www.een.lv  

Στήριξη επιχειρήσεων και στήριξη 

εξαγωγών 

 Latvian Chamber of Commerce and 
Industry (LCCI)  
https://www.chamber.lv/en  

Στήριξη επιχειρήσεων και στήριξη 

εξαγωγών, δικτύωση 

Βουλγαρία  http://hrdc.bg/ 
Human Resource Development Center 

Πληροφορίες και οδηγίες για έργα 

(Erasmus) 

 

http://www.cfla.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.een.lv/
https://www.chamber.lv/en
http://hrdc.bg/
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 InnovationAccelerator 
https://innovationaccelerator.bg/  

Ιδιωτική χρηματοδότηση μικρών 

επιχειρήσεων. Παρέχει επιχορηγήσεις 

από 25.000 έως 50.000 ευρώ. 

 Eleven 
https://www.11.me/  

Ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου 

που στηρίζει την επιχειρηματικότητα. 

Παρέχει επιχορηγήσεις από 100.000 

έως 500.000 ευρώ. 

 LAUNCHub 
https://www.launchub.vc/  

Ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων 

με έδρα τη Σόφια. Το κοινό κεφάλαιο 

επενδύεται σε ψηφιακές νεοσύστατες 

επιχειρήσεις από την Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. 

 Black Peak Capital 
http://www.blackpeak-capital.com/  

Κοινή χρηματοδότηση για κεφάλαιο 

και μετοχές μεσάζοντων.  

 BrightCap Ventures 
https://brightcap.vc/  

Ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου 

που επενδύει σε αναπτυγμένες 

επιχειρήσεις στον τομέα της 

τεχνολογίας 

 Endeavor Bulgaria 
http://www.endeavor.bg/  

Παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που υποστηρίζει 

επιχειρηματίες με πρόσβαση σε 

αγορές, κεφάλαια και ταλέντα. 

Κύπρος  Directorate General European 
Programmes, Coordination and 
Development https://www.fundingp 
rogrammesportal 
.gov.cy/en/home 

Αυτή η πύλη εγκαινιάστηκε από το 

Directorate General for European 

Programmes, Coordination and 

Development, προκειμένου να 

λειτουργήσει ως πρώτη στάση και 

κεντρικό σημείο πληροφόρησης για 

όλα τα προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά 

και / ή εθνικά ταμεία. 

 

 Cyprus Chamber of Commerce and 
Industry  https://ccci.org.cy/  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (Cyprus 
Chamber of Commerce and Industry) 
είναι ένας ιδιωτικός εταιρικός φορέας 
που λειτουργεί βάσει του ειδικού 
νόμου και είναι οικονομικά 
ανεξάρτητος, χωρίς καμία επιρροή 
από το κράτος. Το Επιμελητήριο 
χρηματοδοτείται από τα τέλη 
συνδρομής των μελών του και μέσω 

https://innovationaccelerator.bg/
https://www.11.me/
https://www.launchub.vc/
http://www.blackpeak-capital.com/
https://brightcap.vc/
http://www.endeavor.bg/
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://ccci.org.cy/
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των εσόδων που παράγονται από 
διάφορες υπηρεσίες που παρέχει. 

Πορτογαλία  Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)  
www.portugal2020.pt  

Στήριξη για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (SMEs) 
 

 Fundo Social Europeu (FSE) 
www.eurocid.mne.gov.pt  

Υποστηρίζει έργα που σχετίζονται με 
την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη 
και επενδύει σε ευρωπαϊκό 
ανθρώπινο δυναμικό (εργαζόμενους, 
νέους και άτομα που αναζητούν 
εργασία) 

 Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
www.ifap.pt  

Υποστηρίζει στρατηγικές και έργα 
αγροτικής ανάπτυξης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρματοδότηση της ΕΕ είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/ 

http://www.portugal2020.pt/
http://www.eurocid.mne.gov.pt/
http://www.ifap.pt/
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- - Η περίοδος χρηματοδότησης της ΕΕ είναι 7 έτη. 

- Η προηγούμενη περίοδος ήταν κατά τα έτη 2014-2020 και τώρα διανύουμε την περίοδο 

2021-2027 με νέα προγράμματα και μέσα στήριξης. 

Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των ευκαιριών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

καθώς και για αυτοαπασχολούμενους. Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα στήριξης που μπορεί να 

ταιριάζουν σε αυτόν τον στόχο που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. 

Erasmus για νέους επιχειρηματίες 

 

Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες, που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας προσφέρει την ευκαιρία να εργαστείτε μαζί με έναν 

έμπειρο επιχειρηματία σε άλλη χώρα και να ενισχύσετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να αναπτύξετε 

την επιχείρησή σας. Η διαμονή σας στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από έναν έως έξι μήνες. 

 

(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που διευκολύνει την 

ανταλλαγή επιχειρηματικών εμπειριών και εμπειριών γύρω από την ηγεσία . 

Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με την παραμονή ενός νεοσύστατου επιχειρηματία με έναν έμπειρο 

επιχειρηματία που διευθύνει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση (SME) σε άλλη χώρα. 

πηγή: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-

entrepreneurs_en 

 

Η οικονομική στήριξη σε νέους επιχειρηματίες αφορά το κόστος του ταξιδιού και τη διαμονή κατά την 

επίσκεψη. Η επιχορήγηση καταβάλλεται από το τοπικό σημείο επικοινωνίας που έχει επιλέξει ο νέος 

επιχειρηματίας (εγγεγραμμένος με ηλεκτρονική αίτηση). 

 

Ο νέος επιχειρηματίας και το τοπικό σημείο επικοινωνίας στην χώρα υπογράφουν μια συμφωνία που 

καθορίζει τη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της διαμονής και τον τρόπο που το ποσό θα καταβληθεί.  

 

Η οικονομική στήριξη υπολογίζεται κάθ ε μήνα και βασίζεται στο μηνιαίο κατ 'αποκοπή ποσό για τη 

σχετική χώρα. 

 

Σημειώστε ότι η οικονομική στήριξη παρέχεται μόνο για το χρόνο που ξοδεύεται στο εξωτερικό. 

 

Οφέλη για συμμετέχοντες επιχειρηματίες 
Νέοι επιχειρηματίες 

• χτίζουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται μια μικρή εταιρεία 

• αποκτούν σχετικές δεξιότητες και γνώσεις 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
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• αποκτούν πρακτική εμπειρία 

• δίκτυο 
Φιλοξενούμενοι επιχειρηματίες 
• εφαρμόζουν νέες επιχειρηματικές στάσεις 

• αποκτούν γνώσεις άλλης αγοράς και πολιτισμού 

• Αποκτούν ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας 

• αποκτούν νέες ιδέες και νέες προοπτικές 

 

Ποιος δικαιούται να λάβει μέρος στο πρόγραμμα; 

• νέοι επιχειρηματίες: επίδοξοι επιχειρηματίες με ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο ή άτομα που 

έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρησή τους τα τελευταία τρία χρόνια 

 Όριο ηλικίας δεν υπάρχει: όλες οι ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν 

• δεν υπάρχουν περιορισμοί: οποιοσδήποτε κλάδος ή τομέας μπορεί να λάβει μέρος 

 

Πώς να λάβετε μέρος  

Νέοι και έμπειροι επιχειρηματίες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
επιχειρηματιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του ιστότοπου του προγράμματος και να 
επιλέξουν το σημείο επικοινωνίας που προτιμούν στις αντίστοιχες χώρες διαμονής τους. Η αίτησή σας 
θα πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα, μια επιστολή με τα κίνητρα σας και, εάν είστε νέος 
επιχειρηματίας, ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Μόλις η αίτηση σας γίνει αποδεκτή, μπορείτε να 
αναζητήσετε στη βάση δεδομένων του προγράμματος για έναν επιχειρηματία με τον οποίο θα 
ταιριάζατε. 

Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό εγγραφής για να έχετε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής.  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και επιλέξτε το σημείο επικοινωνίας στο https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=5  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
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Οι αρμόδιοι οργανισμοί στην Λετονία: 

 
 

Οι αρμόδιοι οργανισμοί στη Βουλγαρία: 
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Οι αρμόδιοι οργανισμοί στη Πορτογαλία: 
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Οι αρμόδιοι οργανισμοί στην Κύπρο: 
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Όλα τα σημεία επικοινωνίας βοηθούν τα άτομα να μάθουν περισσότερα για αυτή την ευκαιρία, να 

βρουν έναν επιχειρηματία στο εξωτερικό και να υποβάλουν την αίτηση τους.   

 

Σχέδιο μαθήματος 16, Φυλλάδιο 16 

- Χρησιμοποιήστε αυτήν την εργασία για να γίνετε ενεργοί στην αναζήτηση ευκαιριών! 

- Μην σταματήσετε ποτέ σε περίπτωση που δεν βρείτε στο σωστό άτομο! 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΟΡΩΝ 

 

 

LIMITED LIABILITY 
COMPANY- ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Γνωστή και ως LTD. Είναι ένα νομικό πρόσωπο (όχι φυσικό) που έχει συσταθεί 
για να να γίνει μια νόμιμη επιχείρηση. Το ίδιο το όνομα προστάζει ότι η 
ευθύνη αυτής της εταιρείας περιορίζεται συνήθως από τα ίδια κεφάλαια. 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται από τον νόμο ως ένα ελάχιστο χρηματικό ποσό 
ή η αξία των αγαθών (σε είδος) που επενδύει ένα άτομο πριν από την εγγραφή 
μιας εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο λειτουργεί ως εγγύηση για 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνήθως η εταιρεία ρισκάρει με αυτό το 
μετοχικό κεφάλαιο. 

ΙΔΡΥΤΗΣ  Ο ιδρυτής της εταιρείας είναι ένα άτομο που κάνει την εγγραφή της εταιρείας 
με εμπορικό σκοπό, δηλαδή να αποκτήσει χρήματα και κέρδος. Αυτό το άτομο 
είναι γνωστό ως Ιδρυτής. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ιδρύσετε μια 
εταιρεία χωρίς άλλους συνεργάτες , τότε γίνεστε 100% κάτοχος της ή ο μόνος 
Ιδρυτής της.  

ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ Σε περίπτωση που προσκαλέσετε συνεργάτες, τότε γίνεστε συνιδρυτής και η 
ιδιοκτησία της εταιρείας θα εξαρτηθεί από το πόσα χρήματα θα επενδύσετε 
και πόσες μετοχές θα λαμβάνετε σαν αντάλλαγμα. 
 

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ είναι ονομαστική αξία ανά μετοχή. Η εταιρεία μπορεί να έχει από 1 έως 1 
εκατομμύριο μετοχές, αλλά αυτό το ποσό αποτελεί πάντα 100% συνολικά. 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ Ο αυτοαπασχολούμενος ενεργεί ως αυτόνομο πρόσωπο για να αποκτήσει 
κέρδος. Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι προσφέρουν τις ικανότητες 
τους και τις υπηρεσίες τους με ό, τι έχει να κάνει με μη αυτοματοποιημένες 
δουλειές,  όπως κηπουρική, υπηρεσίες ομορφιάς (κομμωτήριο, ειδικός 
μασάζ), επισκευή αυτοκινήτων, ψήσιμο, παιδικό κάθισμα κ.λπ. Τα 
επαγγέλματα που ενθαρρύνουν την αυτοαπασχόληση ορίζονται σε κάθε 
χώρα από αντίστοιχους θεσμός και κανονισμούς, π.χ., την Υπηρεσία κρατικών 
εσόδων ή τον Δήμο ή το μητρώο κρατικών επιχειρήσεων. 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  είναι βασικά το άθροισμα όλων των δαπανών συν το περιθώριο κέρδους στη 
βιομηχανία που λειτουργούμε. 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ  η ελάχιστη και μέγιστη τιμή στην αγορά 
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ -
SINGULAR/FLAT-RATE 
PRICING 

 

Με αυτόν τον τύπο δομής τιμολόγησης, μια εταιρεία ορίζει μία μόνο τιμή. 
Ανεξάρτητα από τις μεμονωμένες ανάγκες των διαφόρων πελατών, το 
προϊόν σας θα πωλείται με την ίδια τιμή σε όποιον επιθυμεί να το αγοράσει. 
Εάν επιδιώκετε σταθερή τιμολόγηση, δεν πρέπει να επιτρέψετε σε καμοία 
περίπτωση να περιορίσει αυτό την ικανότητα σας να ανταγωνίζεστε στην 
αγορά. Μια σταθερή τιμολόγηση δεν σημαίνει απαραίτητα μια τιμή που 
διαρκεί για πάντα: θα πρέπει να ελέγχετε και να προσαρμόζετε τακτικά τις 
τιμές σας. 
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TIERED PRICING – 
ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ 

 

Ο κλιμακωτός καθορισμός τιμών είναι όταν δίνονται στον πιθανό αγοραστή 
πολλαπλές επιλογές, τις οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν από τις διαφορετικές 
ιδιότητες που περιέχουν. 
 
Πρόκειται για μια πολύ επιτυχημένη δομή τιμολόγησης για συνδρομητικές 
υπηρεσίες ή προϊόντα. Ιδιαίτερα όταν προσπαθείτε να προσελκύσετε μια 
μεγάλη γκάμα αγοραστών, ο κλιμακωτός καθορισμός τιμών μπορεί να σας 
βοηθήσει να οργανώσετε τις υπηρεσίες σας με τρόπους που να είναι 
ελκυστικοί σε διαφορετικούς πιθανούς αγοραστές. Ακόμα κι αν η γκάμα 
αγοραστών είναι μικρή, ο κλιμακωτός καθορισμός τιμών εξακολουθεί να είναι 
ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης των χρημάτων σας για την 
ανάπτυξη της επιχείρησης. 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 
Οι μεταβλητές τιμές προσφέρεται εάν στην γραμμή επικοινωνίας του 
τμήματος πωλήσεων μιας εταιρείας υπάρχει η ένδειξη "Επικοινωνήστε μαζί 
μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμή." Μια εταιρεία που 
χρησιμοποιεί ένα μοντέλο μεταβλητής τιμολόγησης έχει ως στόχο να 
διαπραγματεύεται την τιμή για κάθε πελάτη που χρειάζεται τις υπηρεσίες της. 
 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ 

 
Η τιμή ανά χρήστη είναι μια απλή, πολύ δημοφιλής δομή τιμολόγησης που 
είναι εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα στους συνδρομητές SaaS. Κατά τις 
τιμές ανά χρήστη, ένας μεμονωμένος χρήστης πληρώνει μια σταθερή 
μηνιαία τιμή. Στη συνέχεια, μπορούν να προσθέσουν έναν άλλο χρήστη στο 
πλάνο τους, και σε αυτή την περίπτωση η τιμή αυξάνεται (μπορεί να 
διπλασιαστεί για παράδειγμα). Αν υπάρξει και τρίτος χρήστης τότε αυξάνετε 
η τιμή με τον ίδιο βαθμό, και ούτω καθεξής. 
 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ Το σταθερό κόστος συμβαίνει συνέχεια και είναι απίθανο να αλλάξει με την 
πάροδο του χρόνου. 
Παραδείγματα σταθερού κόστους είναι τα γενικά έξοδα όπως: 
1. ενοίκιο, 
2. τόκοι, 
3. φόροι ιδιοκτησίας, 
4. απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων., 
5. άμεσο κόστος εργασίας. 

 
Ενώ το άμεσο κόστος εργασίας ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό ωρών που 
εργάζεται ένας εργαζόμενος, εξακολουθεί να είναι σχετικά σταθερό και, ως 
εκ τούτου, μπορεί να υπολογιστεί ως σταθερό κόστος, αν και συνήθως 
κατατάσσεται ως μεταβλητό κόστος όπου υπάρχουν εργαζόμενοι που 
πληρώνονται ανά ώρα.  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ 

 
Το μεταβλητό κόστος είναι έξοδα που αυξάνονται ή μειώνονται ανάλογα με 
την παραγωγή. 
Παραδείγματα μεταβλητού κόστους;: 

1. άμεσο κόστος εργασίας, 
2. άμεσο κόστος προιόντος, 
3. υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
4. μπόνους και προμήθειες, 
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5. έξοδα μάρκετινγκ. 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

 
Οι εκπτώσεις είναι μια στρατηγική κατά την οποία τα προιόντα αρχικά 
ξεκινούν με υψηλότερη τιμή, αλλά στη συνέχεια προσφέρονται σε έκπτωση 
με ένα φαινομενικά μειωμένο κόστος για τον καταναλωτή. 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΖΗΜΙΑ 
LOSS-LEADER PRICING 

 

Όπως και με τις εκπτώσεις, η μεταπώληση με ζημιά είναι ελαφρώς πιο 

επικίνδυνη για την προσέλκυση νέων πελατών. Σύμφωνα με την Inc. "Η 

μεταπώληση με ζημιά είναι μια επιθετική στρατηγική τιμολόγησης κατά την 

οποία ένα κατάστημα πουλάει επιλεγμένα αγαθά κάτω από το κόστος 

παραγωγής τους, προκειμένου να προσελκύσει πελάτες που, σύμφωνα με τη 

φιλοσοφία της στρατηγικής αυτής, θα αντισταθμίσουν τις απώλειες με 

επιπλέον αγορές άλλων προιόντων που θα φέρουν το κέρδος. " 

 
ANCHOR PRICING 

 
Το Anchor Pricing είναι το σημείο όπου εμφανίζεται η «κανονική» τιμή και, 

στη συνέχεια μειώνεται ορατά στα καταστήματα ή στο Διαδίκτυο. Λειτουργεί 

τόσο καλά, επειδή σας βοηθά να δημιουργήσετε μια εικόνα στο μυαλό των 

αγοραστών ότι έχουν μια απίστευτη προσφορά μπροστά στα μάτια τους. 

Λίγοι ξέρουν ότι αυτή ήταν η κανονική τιμή εξ αρχής! 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- 
CROWDFUNDING 

 Η πράξη χρηματοδότησης ενός έργου ή επιχείρησης μαζεύοντας 
μικρά ποσά από πολλά άτομα, συνήθως μεσω Διαδικτύου  

 η διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο με μικρό ποσό 
χρημάτων από κάθε άνθρωπο 

 η διαδικασία κατά την οποία το ευρύ κοινό αναζητά δωρεές για το 
κεφάλαιο που χρειάζεται αρχικά για νέες επιχειρήσεις 

DONATORS – ΔΩΡΗΤΕΣ το πλήθος που είναι πρόθυμοι για στήριξη ή επένδυση χρημάτων 

RECEIVERS – ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ή οι ιδιοκτήτες της ιδέας και αυτοί που την προωθούν, οι οποίοι είναι 
πρόθυμοι να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή ένα έργο  

INTERMIDIATES (MIDDLE 
SHIPMAN) – ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ 
(μεσαίος πλοιοκτήτης) 

ή ιδιοκτήτες της πλατφόρμας που οργανώνουν τη σύνδεση μεταξύ 
παραληπτών και δωρητών και χρεώνουν το 5-7% της χρηματοδότησης που 
συγκεντρώνεται μέσω των πλατφορμών τους. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ 
(DONATION BASED) 

Οι χρηματοδότες δωρίζουν για σκοπούς τους που θέλουν να στηρίξουν, με 
χωρίς αντάλλαγμα. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ (REWARD-
BASED): 

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν μη χρηματικές αμοιβές συχνά σε μορφή 

ένδειξης εκτίμησης ή αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ 
(LENDING-BASED): 

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν συχνά σταθερό εισόδημα και αναμένουν 
αποπληρωμή της αρχικής τους δωρεάς. 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 67 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(EQUITY-BASED):   

Οι χρηματοδότες λαμβάνουν ένα επιτόκιο σε μορφή κεφαλαίου για την 
επιχείρηση που χρηματοδοτούν ή, εναλλακτικά, ποσοστό των εσόδων ή 
μεριδίο του κέρδους. 

KIA = KEEP IT ALL – ΚΡΑΤΑ 
ΤΑ ΟΛΑ 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν από την πλατφόρμα από υποστηρικτές του 
έγου ή τον παραλήπτη οπωσδήποτε  

AON = ALL OR NOTHING – 
ΟΛΑ Ή ΤΙΠΟΤΑ 

Τα χρήματα θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα από υποστηρικτές στον 
παραλήπτη εάν η εκστρατεία φτάσει τον στόχο της 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

αυτή είναι καλή επιλογή και δεν είναι καθόλου επικίνδυνη, αλλά πόσοι είναι 
αυτοί που έχουν αρκετές οικονομίες για να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχείρηση; 

3F (FAMILY, FRIENDS, 
FOOLS) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – 
ΦΙΛΟΙ - ΑΦΕΛΕΙΣ 

Με άλλα λόγια ζητάμε από τα μέλη της οικογένειάς μας, τους φίλους μας και 
τους ανθρώπους που μπορεί να γνωρίζουμε και που μας εμπιστεύονται, να 
μας δανείσουν. Συνήθως ονομάζονται και ‘FOOLS’ στα αγγλικά που σημαίνει 
«Αφελείς». 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Τραπεζικό χρέος με ορισμένους κανόνες και επιτόκιο. 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΓΓΕΛΟΙ 

φυσικά πρόσωπα ή επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν χρήματα για να 
πάρουν μετοχές στην εταιρεία ως αντάλλαγμα και είναι πρόθυμα να 
κερδίσουν ή να πουλήσουν την εταιρεία όταν έρθει η ώρα και συνήθως 
επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με παγκόσμια ή διεθνή 
δυναμική 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ- 
CROWDFUNDING 

την πρακτική συγκέντρωσης χρημάτων για ένα έργο με μικρά ποσά από έναν 
μεγάλο αριθμό ατόμων 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ -BUSINESS 
ANGEL 

Ένας επιχειρησιακός άγγελος είναι ένα ανεξάρτητο άτομο που παρέχει το 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Συνήθως, ως πλούσια άτομα, 
οι επιχειρηματικοί άγγελοι (ή οι επενδυτές αγγέλου) στοχεύουν να 
βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να επιτύχουν με την επιχειρηματική τους 
ιδέα επενδύοντας τα δικά τους χρήματα. Ο επιχειρηματικός άγγελος  μπορεί 
να επενδύσει χρήματα με αντάλλαγμα να πάρει μετοχές στην εταιρεία, κι όχι 
απαραίτητα το 51%. 

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ φυσικό πρόσωπο ή επενδυτικό ταμείο που επενδύει χρήματα για απόκτηση 
μετοχής σε εταιρεία ως αντάλλαγμα και είναι πρόθυμο να κερδίσει ή να 
πουλήσει την εταιρεία όταν έρθει ο καιρός. Συνήθως επενδύει σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες με παγκόσμια ή διεθνής δυναμική και απαιτεί να έχει 
τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ οι τράπεζες δίνουν δάνεια είτε με ζητώντας εγγύηση ακινήτων είτε 
ζητούν από κάποιο άλλο άτομο να δώσει αυτήν την εγγύηση, 
δηλαδή να γίνει 
εγγυητής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για έναν εγγυητή, καθώς 
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην επιστραφεί έγκαιρα το 
τραπεζικό δάνειο. 

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για την έναρξη μικρών επιχειρήσεων σε χώρες 
της ΕΕ και ένα τραπεζικό δάνειο είναι μία από αυτές τις επιλογές. Συνήθως 
υπάρχουν κρατικές αναπτυξιακές τράπεζες, στις οποίες η κύρια αποστολή 
είναι η στήριξη των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων και των 
αυτοαπασχολούμενων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1. https://corporatefinanceinstitute.com/  

2. https://hustletostartup.com/  

3. https://gogetfunding.com/campaigns/?country=cy 

4. https://eurocrowd.org/wp-

content/blogs.dir/sites/85/2018/06/CF_FactSheet_Bulgaria_June2018.pdf 

5. https://eurocrowd.org/wp-

content/blogs.dir/sites/85/2018/06/CF_FactSheet_Cyprus_June2018.pdf 

6. https://gogetfunding.com/campaigns/?country=bg 

7. https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees  

8. https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network  

9. http://www.apba.pt/be-an-angel/# 

10. https://www.cyban.com.cy/en/home 
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