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8η Ενότητα  

Ο Συνεταιριςμόσ ωσ επιχείρηςη 
 
 
 
 

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςη Προςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρηςη 
 

Βήμα Νο 2 Μελζτη ςκοπιμότητασ (Επιχείρηςη)  

 
Πριν πραγματοποιθκεί οποιοδιποτε πρόγραμμα, ςυνιςτάται να 
αξιολογθκοφν εκ’ των προτζρων οι πικανότθτεσ τθσ επιτυχίασ μζςω 
μιασ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ. τθν περίπτωςθ ενόσ ςυνεταιριςμοφ, 
είναι ζνα κζμα εάν ο ςυνεταιριςμόσ ζχει οποιαδιποτε πικανότθτα 
βιωςιμότθτασ. Αυτι θ μελζτθ πραγματοποιείται είτε από μερικά 
μζλθ του ςυνεταιριςμοφ, εάν διακζτουν τθν απαραίτθτθ 
εξειδίκευςθ και το χρόνο, ι από ζνα εξωτερικό πρόςωπο που 
επιλζγεται από το ςυνεταιριςμό.  
 
Η μελζτθ ςκοπιμότθτασ κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των 
ακόλουκων κεμάτων:  
 
Κοινζσ ανάγκεσ  
 

 Ποιεσ είναι οι κοινζσ ανάγκεσ των δυνθτικϊν μελϊν;  

 Ποια προϊόντα και υπθρεςίεσ κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ;  
  
Ερευνά αγοράσ και ςτρατηγική 
 

 Τπάρχει κομμάτι τθσ αγοράσ που ο ςυνεταιριςμόσ μπορεί να 
καλφψει;  
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 Ποιοι είναι οι ανταγωνιςτζσ που κα βρει ο ςυνεταιριςμόσ 
μπροςτά του;  

 Σι διαφορετικό κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ ςτθν αγορά; ε τι 
κα διαφζρει από τουσ ανταγωνιςτζσ του; 

 Ποια κα είναι τα διαφορετικά οφζλθ για τουσ πελάτεσ του 
ςυνεταιριςμοφ;  

 
Λειτουργίεσ  
 

 Πϊσ κα διαχειρίηεται και κα ςτελεχϊνεται ο ςυνεταιριςμόσ;  

 Ποιοι είναι οι κφριοι προμθκευτζσ του ςυνεταιριςμοφ;  

 Ποιεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα κα προςφζρει ο ςυνεταιριςμόσ; 
 
Ανάγκεσ χρηματοδότηςησ και πηγζσ  
 

 Πόςα χριματα κα χρειαςτοφν για να ξεκινιςετε; Που κα 
χρθςιμοποιθκοφν αυτά τα χριματα;  

 Ποιο είναι κατά προςζγγιςθ το κόςτοσ λειτουργίασ του 
ςυνεταιριςμοφ;  

 Ο κφκλοσ εργαςιϊν του ςυνεταιριςμοφ κα μπορεί να καλφψει τα 
ζξοδα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των δανείων;  

 Πόςα χριματα κα μποροφςαν να προζλκουν από τα μζλθ αρχικά 
και πόςα από άλλεσ πθγζσ; ε μακροπρόκεςμθ βάςθ, πόςο κα 
πρζπει να ςυμβάλλουν τα μζλθ ςτο κεφάλαιο του ςυνεταιριςμοφ 
και πϊσ αυτά τα χριματα κα ςυλλεχτοφν;  

 Ποιεσ είναι οι επιλογζσ και το κόςτοσ για τθν λιψθ εξωτερικισ 
χρθματοδότθςθσ;  

 
Ανάγκεσ Εκκίνηςησ 
  

 Πόςοσ χρόνοσ κα χρειαςτεί για το ξεκίνθμα του ςυνεταιριςμοφ, 
πόςθ και ποια πρζπει να είναι θ παραγωγι προϊόντων, κλπ.;  

 Σι ικανότθτεσ διαχείριςθσ κα χρειαςτοφν;  

 Σι εγκαταςτάςεισ- εξοπλιςμόσ απαιτοφνται; Πόςο κα κοςτίςουν, 
είναι διακζςιμα; 

Βήμα Νο 3 Επανεξζταςη αποτελεςμάτων Μελζτησ 

Σκοπιμότητασ  
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Εάν θ μελζτθ ςκοπιμότθτασ αποδειχκεί αναποτελεςματικι, θ 
βαςικι ομάδα κα πρζπει να κατευκυνκεί προσ ζνα άλλο ςχζδιο. 
Εάν θ μελζτθ δεν αμφιςβθτεί το εγχείρθμα, θ ομάδα μπορεί ωα 
περάςει ςτο επόμενο βιμα.  

 
 
 
 
 

Συνεταιριςμόσ = Ζνωςη Προςϊπων (Σωματείο) + Επιχείρηςη 
Βήμα Νο 4 Κατάρτιςη Επιχειρηματικοφ Σχεδίου 

(Επιχείρηςη) 

 
Η ςφνταξθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου είναι θ λογικι ςυνζχεια για 
τθν αξιοποίθςθ τθσ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ. Πράγματι, το 
επιχειρθςιακό ςχζδιο είναι ζνα εργαλείο κατάςτρωςθσ 
προγράμματοσ για να περιγράψει τθν μελλοντικι κατεφκυνςθ μιασ 
επιχείρθςθσ. Είναι πολφ χριςιμο για τα πικανά αιτιματα για 
δάνεια ι άλλθ χρθματοδότθςθ. Ζνα καλό επιχειρθςιακό ςχζδιο 
επιτρζπει ςτουσ επενδυτζσ και τουσ δανειςτζσ να αξιολογιςουν τισ 
προτάςεισ χρθματοδότθςθσ τθσ ομάδασ και τθν δυνατότθτάσ τουσ 
να λειτουργιςουν τον ςυνεταιριςμό. 
 
 Βοθκά επίςθσ να αποκαλυφκοφν οι δραςτθριότθτεσ του 
ςυνεταιριςμοφ οι οποίεσ κα χρειαςτοφν περιςςότερθ και ςυνεχι 
προςπάκεια.  
 
Εάν καταςτρωκεί ςωςτά, το επιχειρθςιακό ςχζδιο:  
 

 δθλϊνει τουσ ςτόχουσ του ςυνεταιριςμοφ  

 προςδιορίηει τα χριματα, τισ εγκαταςτάςεισ - εξοπλιςμό και το 
ανκρϊπινο δυναμικό που είναι απαραίτθτα για να λειτουργιςει  

 περιγράφει πϊσ κα εξαςφαλιςτοφν αυτοί οι πόροι  

 εξθγεί γιατί αυτι θ επιχείρθςθ κα είναι επιτυχισ  
 
Η ςφνκεςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου εξαρτάται κατά ζνα μεγάλο 
μζροσ από το ποιοσ κα το διαβάςει και για ποια χριςθ 
προορίηεται. Εάν το επιχειρθςιακό ςχζδιο χρθςιμοποιθκεί για 
αιτιματα εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, κα είναι πιο λεπτομερζσ 
από εάν πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν ζνταξθ νζων μελϊν. 



 

Ο Σςνεηαιπιζμόρ ωρ 

επισείπηζη  

 

8 

 

Σο επιχειρθςιακό ςχζδιο πρζπει εντοφτοισ να κρατθκεί απλό και 
όςο το δυνατόν ςαφζςτερο. 
 
 
 
Τα βαςικά μζρη ενόσ επιχειρηματικοφ ςχεδίου 
 
Ειςαγωγή και Περίληψη  
 

 Σο όνομα, τθν διεφκυνςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου τθσ 
επιχείρθςθσ  

 Σα ονόματα και οι αρικμοί τθλεφϊνου του βαςικοφ προςωπικοφ 
(Διοικθτικό υμβοφλιο, διευκυντικά ςτελζχθ) 

 Περίλθψθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ ςκοπιμότθτασ  
 
Πίνακασ περιεχομζνων  
 

 Παρουςιάηει όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο 
επιχειρθςιακό ςχζδιο τα οποία μποροφν να αναηθτθκοφν ςτο 
ζγγραφο από τον αρικμό ςελίδασ. 

 
Περιγραφή Επιχειρήςεισ  
 

 Διλωςθ του ςκοποφ  

 Περίλθψθ τθσ νομικισ μορφισ (ςυνεταιριςμόσ) 

 Περιγραφι των μελϊν  

 Περιγραφι των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που κα 
προςφζρονται από τον ςυνεταιριςμό  

 Επιςκόπθςθ του κλάδου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τρζχουςασ 
κατάςταςθσ και των προοπτικϊν, νζα προϊόντα και τάςεισ που 
επθρεάηουν τον κλάδο  

 
Ζρευνα αγοράσ και Στρατηγική Προϊθηςησ  
 

 Περιγραφι των πικανϊν πελατϊν  

 Περιγραφι του μεγζκουσ τθσ αγοράσ και των τάςεων  

 Ανάλυςθ του ανταγωνιςμοφ  

 Εκτιμϊμενεσ πωλιςεισ και προβλεπόμενθ απόκτθςθ μεριδίου τθσ 
αγοράσ  
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 υνολικι ςτρατθγικι μάρκετινγκ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
τιμολόγθςθσ, τακτικι πωλιςεων, πολιτικζσ παροχισ υπθρεςιϊν, 
διανομισ, προγράμματα διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ  

 

Σχζδιο Διαχείριςησ και Ανάπτυξησ  
 

 Περιγραφι του τφπου επιχείρθςθσ, τθσ απαιτοφμενθσ 
κεφαλαιακισ κάλυψθσ από τα μζλθ, τον αρικμό των μελϊν, των 
οφελϊν για τα μζλθ και των προβλεπόμενων αποδόςεων κερδϊν  

 Περιγραφι Διοικθτικοφ υμβουλίου άλλων Επιτροπϊν, τελεχϊν 
με οργανόγραμμα -διάγραμμα δραςτθριοτιτων  

 Ανάγκεσ και κόςτθ εκπαίδευςθσ, επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν, 
προςωπικοφ 

 Γενικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
προβλεπόμενων δαπανϊν, των εμποδίων και των κινδφνων 1 
 

 
Σχζδιο λειτουργίασ  
 

 Περιγραφι τθσ τοποκεςίασ και των εγκαταςτάςεων  

 Περιγραφι των βαςικϊν προμθκευτϊν (ανεφοδιαςμόσ 
απαραίτθτων υλικϊν) και πωλθτϊν  

 Περιγραφι των ειδικϊν επιχειρθςιακϊν αναγκϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του εξοπλιςμοφ  

 Περιγραφι του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ, κακθκόντων μελϊν  

 Ανάλυςθ των κρίςιμων κινδφνων και πικανοί τρόποι 
ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου.  

 
Σχζδιο Χρηματοδότηςησ  
 

 Προβλζψεισ ςε βάκοσ πζντε ζωσ δζκα ετϊν για τα κζρδθ τθσ 
ηθμιζσ, τισ ταμειακζσ ροζσ και τον ιςολογιςμό  

 Break-even ανάλυςθ  

 Περιγραφι των προτεινόμενων πθγϊν χρθματοδότθςθσ και του 
κόςτουσ εκκίνθςθσ  

 
Ζγγραφα υποςτήριξησ  

                                                     
1 Για ηην καηάπηιζη ηος σπονοδιαγπάμμαηορ ανάπηςξηρ και πποϋπολογιζμού καθώρ 

και για ηην Swot Ανάλςζη ζςμβοςλεςόμαζηε ηο Market Plan Επγαλεία Σςνεηαιπιζμόρ 

ωρ επισείπηζη  (3α) 
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 Βιογραφικά όςων ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο  

 υςτατικζσ επιςτολζσ, Διλωςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ από 
δυνθτικοφσ προμθκευτζσ και πελάτεσ  

 Αίτθςθ ζνταξθσ και φυλλάδια  

 Προωκθτικό ενθμερωτικό υλικό για τον ςυνεταιριςμό  
 
Σημείωςη: Δείτε ςτο Βιβλίο Εργαλειοθήκη Συνεταιριςμόσ ωσ 
Επιχείρηςη (3α) του εγχειριδίου τον αναλυτικό οδθγό για τθν 
ςχεδίαςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και του market plan κακϊσ 
και ςτισ Θεωρητικζσ θμειϊςεισ (2) υνεταιριςτικι 
Επιχειρθματικότθτα κεφάλαιο. 6 
 

 


