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Θα εξερευνήσουμε 4 σημαντικές θεματικές του επιχειρηματικού 
σχεδιασμού:

● Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον (επιχειρηματικό / οικονομικό)

● Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

● Μάρκετιγκ

● Χρηματοοικονομικά ζητήματα



Είναι σημαντικό οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές να 
εφαρμόζονται κατά την συγγραφή του επιχειρηματικού και 
στρατηγικού σχεδίου. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την βιωσιμότητα και την 
ανάπτυξη μέσω της συνεχής συνεταιριστικής εκπαίδευσης, την 
βελτίωση των μεθόδων του δημοκρατικού ελέγχου και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, την διαχείριση συγκρούσεων και 
την συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών.



Ποιο είναι το αντικείμενο δραστηριότητας, ποιο είναι 
το προϊόν / υπηρεσία μας;

Σημαντική ερώτηση: Ποιες είναι οι κοινές ανάγκες των μελών; 

Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Προϊόν/Υπηρεσία



Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού

Περιγράφονται η αγορά που θα τεθεί το προϊόν, τα χαρακτηριστικά 
αυτής (μέγεθος, ηγέτες αγοράς), οι τάσεις που την επηρεάζουν, 
ενδεχόμενες πιστοποιήσεις, αν απαιτούνται, για το προϊόν/υπηρεσία.

Σημαντικές ερωτήσεις:

● Υπάρχει κομμάτι της αγοράς που μπορούμε να καλύψουμε;

● Ποιοι είναι οι βασικοί ανταγωνιστές που θα βρούμε μπροστά μας;

● Τι διαφορετικό θα προσφέρουμε; Σε τι θα διαφέρουμε από τους ανταγωνιστές μας;

● Ποια θα είναι τα διαφορετικά οφέλη για τους πελάτες μας; 



Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού

Πως θα βρούμε πληροφορίες σχετικές με την αγορά που μας ενδιαφέρει;

- Διαδίκτυο
- Επαγγελματικοί οδηγοί
- Επαγγελματικό Επιμελητήριο
- Ενώσεις επαγγελματιών του κλάδου
- Εφημερίδες, άρθρα, περιοδικά για την αγορά που μας ενδιαφέρει
- Ινστιτούτα μελετών
- Αρμόδιες υπηρεσίες Δήμων / Περιφέρειες
- Επιχειρήσεις που παρέχουν παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες
- Άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που απευθύνονται στην ίδια αγορά
- Δυνητικοί προμηθευτές
- Ερωτηματολόγια σε δυνητικούς πελάτες
- Κοινωνικά δίκτυα
Πηγή: Κοινωνικό Επιχειρηματικό Σχέδιο και Οικονομική Παρακολούθηση (Αχιλλέας Μπάρλας, Άρης Παπαθεοδωρόπουλος)



Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Ανάλυση πελατών

- Κατάτμηση αγοράς (Market Segmentation)

Περιγράφονται η τμηματοποίηση της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανάγκες των πελατών 
σε κάθε τμήμα της αγοράς που θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

- Προφίλ πελάτη- ομάδας στόχου

Περιγράφεται αναλυτικά ποια είναι ομάδα στόχου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής, 
ποιες είναι οι ανάγκες της.

Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι οι πελάτες είναι άτομα μη-μέλη που συναλλάσονται με τον 
συνεταιρισμό, η βασική μας προτεραιότητα παραμένει η εξυπηρέτηση των αναγκών 
των μελών μας.



Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Ανάλυση πελατών



Επιχειρηματική ιδέα και περιβάλλον Ανάλυση S.W.O.T

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

SWOT Ανάλυση,  Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ

https://www.youtube.com/watch?v=Y56-cqRqmwg#action=share


Εργαλείο: Business Model Canvas



Εργαλείο: Social Business Model Canvas



Παράδειγμα S.W.O.T για κοινωνικά εγχειρήματα διαχείρισης απορριμμάτων

Πηγή: Δημήτριος Τσάμης , Επιχειρηματικό μοντέλο κοινωνικών εγχειρημάτων διαχείρισης 
απορριμμάτων, (Διπλωματική Εργασία)



Πηγή: Δημήτριος 
Τσάμης , 

Επιχειρηματικό 
μοντέλο 

κοινωνικών 
εγχειρημάτων 

διαχείρισης 
απορριμμάτων, 

(Διπλωματική 
Εργασία)



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιδιοκτησίες των μελών τους και δημοκρατικά ελεγχόμενες 

οργανώσεις. Η διακυβέρνησή τους πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους του 

συνεταιρισμού, να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών και να τηρεί τον έλεγχο εκ 

μέρους των μελών. Οι συνεταιρισμοί είναι επίσης επιχειρήσεις που στηρίζονται σε αξίες, τις 

οποίες η διακυβέρνηση, και οι αρχές και πρακτικές διαχείρισης, πρέπει να αντανακλούν και 

να διαφυλάσσουν.

Πηγή: Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας, 
Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία 2015



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

+
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

 Μισθωτούς 
διαχειριστές/ 
μισθωτούς 

υπαλλήλους μελη



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Η ιδιότητα του μέλους: Τα μέλη ή οι μέτοχοι του εγχειρήματος είναι υπεύθυνα για όλα τα 
εταιρικά θέματα και τα σημαντικά ζητήματα πολιτικής. Επιπλέον, στο καταστατικό μπορούν 
να καθορίζονται τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από το σύνολο των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για όλες τις πολιτικές και 
τα θέματα διακυβέρνησης που δεν χειρίζονται τα μέλη. Συγκεκριμένα, αυτοί επιλέγουν τους 
κεντρικούς διαχειριστές, εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και ορίζουν τη στρατηγική 
κατεύθυνση της εταιρίας.

Διαχείριση: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των κανονικών εργασιών της 
επιχείρησης. Η διοίκηση έχει επιρροή και συχνά δημιουργεί ή αναθεωρεί προτάσεις πολιτικής 
για το διοικητικό συμβούλιο και την ιδιότητα του μέλους, αλλά δεν διαθέτουν την αρχή ως 
διαχειριστές να ορίσουν πολιτική.



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Οι θεμελιώδεις ιδιότητες της συνεταιριστικής διακυβέρνησης

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΚΟΙΝΗ (ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ) ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΥΤΟ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ)

Πηγή: Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας, Διεθνής 
Συνεταιριστική Συμμαχία 2015



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Επίσης μια πρόταση διακυβέρνησης πολύ ταιριαστής σε δημοκρατικά 
διοικούμενες επιχειρήσεις έχει να κάνει με την διακυβέρνηση δικτύου (network 
governance)
Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία της:

● Μικρές ανεξάρτητες βασικές μονάδες
● Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τη 

βασική μονάδα (αρχή της επικουρικότητας).
● Πολλαπλά κέντρα ελέγχου (πολυκεντρικότητα) στον ίδιο θύλακα.
● Συμμετοχή των πολλών ενδιαφερόμενων μερών / συστατικών με έλεγχο του 

τομέα της ειδικότητάς τους (π.χ. εργατικά συμβούλια).

Πηγή: Συνεταιριστική Διακυβέρνηση Κατάλληλη να Χτίσει Ανθεκτικότητα για την Αντιμετώπιση της Πολυπλοκότητας, Διεθνής 
Συνεταιριστική Συμμαχία 2015



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Βασικές προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία μιας ομάδας:

● Κοινές αξίες και ανάγκες
● Κοινές προσδοκίες
● Τήρηση του συνεταιριστικού πλαισίου λειτουργίας
● Σαφής καταμερισμός καθηκόντων
● Απλό σύστημα μοντέλου διακυβέρνησης
● Σαφής και κατανοητός τρόπος λήψης αποφάσεων

(Ενδεικτικοί τρόποι είναι η πλειοψηφία, η συναίνεση και η ομοφωνία.)
● Εκπαίδευση στη συνεταιριστική φιλοσοφία
● Λίγοι και επιτεύξιμοι στόχοι



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Πιθανοί λόγοι εμφάνισης συγκρούσεων και δυσλειτουργιών στην ομάδα:

● Λάθη κατά την εκκίνηση
● Άκαμπτες δομές και συστήματα
● Κακή σαφήνεια ρόλων
● Δυσκολία εμπλοκής στο διοικητικό όργανο
● Κακή λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου
● Ελλειπής λογοδοσία στους ενδιαφερόμενους
● Χαμηλή συμμετοχή μελών
● Αναποτελεσματικές συναντήσεις / Δυσλειτουργικές συναντήσεις
● Απομάκρυνση από την αποστολή της συλλογικότητας
● Το σύνδρομο του ιδρυτή /  Συγκέντρωση εξουσίας στα ιδρυτικά μέλη
● Κακή διαχείριση των συγκρούσεων
● Αυτονόμηση υποομάδας από την υπόλοιπη ομάδα



Διακυβέρνηση / Οργάνωση και Διοίκηση / Σύσταση ομάδας

Τρόποι βελτίωσης:

● Σαφείς στόχοι

● Σαφές πλαίσιο λειτουργίας

● Εναλλαγή των μελών σε διάφορες θέσεις

● Σαφές πλαίσιο λειτουργίας των συναντήσεων

● Ευκαιρίες για συναντήσεις ανάμεσα στα μέλη (τυπικές και άτυπες)

● Συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους

● Αλλαγή στη δομή και τη σύσταση της ομάδας

● Εκπαίδευση στη συνεταιριστική φιλοσοφία



Πλάνο Μάρκετιγκ

Δύο ορισμοί για το μάρκετιγκ:

- Αποτελεί την εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 
κατευθύνουν την ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τον 
παραγωγό στον καταναλωτή ή χρήστη.

- είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της σύλληψης, 
τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών 
ώστε να δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν σκοπούς 
ατόμων και οργανισμών



Μείγμα Μάρκετιγκ 4Ps



Μείγμα Μάρκετιγκ 7PsPs

Συν άλλα τρία στοιχεία (κυρίως για τις υπηρεσίες)

● Διαδικασία (Process)

● Άνθρωποι (People)

● Περιβάλλον / Φυσικές αποδείξεις (Physical Evidence)



Στρατηγικό Μάρκετιγκ αειφορίας

Πηγή: Pomering, A. (2014). Strategic marketing sustainability: From a marketing mix to a marketing matrix



Χρηματοοικονομικά ζητήματα

Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε:

● Πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να ξεκινήσουμε; Που θα 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα;

● Ποιο είναι κατά προσέγγιση το κόστος λειτουργίας του 
συνεταιρισμού; 

● Ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού θα μπορεί να καλύψει τα 
έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης των δανείων;

● Πόσα χρήματα θα μπορούσαν να προέλθουν από τα μέλη αρχικά 
και πόσα από άλλες πηγές; 



Χρηματοοικονομικά ζητήματα Χρηματοδότηση

Λύσεις του στυλ crowdfunding ???;;;;;



Χρηματοοικονομικά ζητήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση



Χρηματοοικονομικά ζητήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση



Χρηματοοικονομικά ζητήματα Χρηματοοικονομική Ανάλυση



Χρηματοοικονομικά ζητήματα ανάλυση  νεκρού σημείου



Χρηματοοικονομικά ζητήματα ανάλυση  νεκρού σημείου



Εγχειρίδια Υποστήριξης Coopstarter

H ελληνική ιστοσελιδα του Coopstarter στην οποία 
υπαρχουν και μεταφρασμένα Εγχειρίδια υποστήριξης
http://www.diktio-kapa.dos.gr/starter.coop/wp/

http://www.diktio-kapa.dos.gr/starter.coop/wp/


Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας
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