
Λίγα λόγια για το ΚΕΜΕΛ και 
πέντε χρήσιμα διδάγματα για 

υποψήφιους νέους επιχειρηματίες 
 
 

  
Εισηγητής: Ιωάννης  Βασιλαράς  π.Δ/νων Σύμβουλος 

INFOTE 
…………………….. 



Ποιοί είμαστε 

 Πρώην και ενεργά ανώτατα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων 

 

 Τουλάχιστον 25 χρόνια εμπειρία ο καθένας 

 

 Εμπειρία και τεχνογνωσία από πολλούς διαφορετικούς κλάδους 

της οικονομίας 

 

 Εμπειρία  από Διοίκηση σε Επιχειρήσεις, Γενική Διεύθυνση, 

Marketing, πωλήσεις, παραγωγή, Supply Chain Management,  

Οικονομική Διεύθυνση, Human Resources, Information 

Management 

 



  Χωρίς καμμιά αμοιβή. Οι πόροι του ΚΕΜΕΛ προέρχονται 

αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών του και μόνο από αυτές  

 Ανεξαρτησία από οποιεσδήποτε κυβερνητικές αρχές, πολιτικά 

κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Eμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, επαγγελματική 

δεοντολογία 

Το ΚΕΜΕΛ δεν ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες συμβούλους. 

Απευθύνεται όπου δεν υπάρχουν τα μέσα και επαρκείς πόροι. 

 

Οι αρχές μας 



Εστίαση στην επιχειρηματικότητα 
των νέων 



Και τώρα για υποψήφιους νέους 
επιχειρηματίες ..... 

 
 



Τι είναι «Mentoring» 
 

• Η διαδικασία κατά την οποία ένας έμπειρος ή 
γνώστης ενός θέματος (Mentor), βοηθά έναν 
εκπαιδευόμενο (Mentee). 

 

• H τεχνική αυτή ανάγεται στην Αρχαία Ελλάδα. 
 

• Ο όρος εμπνέεται από τον μυθικό «Μέντορα» 
της «Οδύσσειας» του Ομήρου. 

 

• Στo Management άρχισε να εφαρμόζεται με 
την σημερινή του μορφή στις ΗΠΑ, από το 
1970. 
 

 

Mentoring 



 
• Η σχέση Μέντορα / Εκπαιδευόμενου βασίζεται 

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.             Ο 
Μέντορας επιθυμεί να προσφέρει με συμπάθεια 
και στοργή, ο δε εκπαιδευόμενος πρέπει να 
αντιλαμβάνεται αυτό.  

 
• Ο Μέντορας διακρίνεται για την ικανότητά του 

να ακούει και να κάνει ερωτήσεις που βοηθούν 
τον άλλο να σκέπτεται. 
 

 
 

 
 

Mentoring 



 

• Το πιο σημαντικό έγγραφο ενός επιχειρηματία, 
ιδιαίτερα start-up 
 

• Περιγράφει με σαφήνεια και ολοκληρωμένα το «τι» 
και το «πώς» προτίθεται να «επιχειρήσει», τους 
στόχους και το χρονοδιάγραμμα  
 

• Πρέπει να πείθει -- πέραν από τον ίδιο, την Τράπεζα 
και/η τον επενδυτή 
 

• Σημ. και μόνον η διαδικασία ανάπτυξής  παρέχει σημαντικά οφέλη 
στον επιχειρηματία γιατί  τον βοηθάει να  σκεφτεί όλες τις φάσεις και 
τις ενέργειες που θα εξελίσσονται χρονικά.  
 
 

 

Τι είναι το Business Plan? 
 



Eπιχειρησιακή 
Ιδέα 

Σχέδιο 
Μάρκετινγκ Σχέδιο Υποδομής 

Χρηματοοικο-
νομικό 
Σχέδιο 

Τι είναι το Business Plan? 
 



 
• Ενδεικτικό Περιεχόμενο: 
 

– Η επιχειρηματική ιδέα 
– Ποιο είναι το προϊόν 
– Σε πια αγορά απευθύνεσαι 
– Το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα 
– Πως θα προωθήσεις το προϊόν/υπηρεσία 
– Με ποια τιμή/τιμολόγηση 
– Η υποδομή που απαιτείται για να πετύχεις 
– Διαχείριση αλλαγών (τεχνολογία, αγορά, ανταγωνισμός) 
– Η ικανότητα του management της εταιρίας σου 
– Τα προσόντα και διαχείριση του προσωπικού σου 
– Η οικονομική σου πολιτική 
– Προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις 

 
 
 
 

Τι είναι το Business Plan? 
 



Μερικές σκέψεις για υποψήφιους 
νέους επιχειρηματίες 

 
 



1ο 

Ο γρηγορότερος τρόπος για να επιτύχεις 

είναι ν’ αποτύχεις γρήγορα 

Η αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω. Η αποτυχία είναι να μη 
ξανασηκώνεσαι (Κινέζικη παροιμία) 



2ο 

Το ξεκίνημα και το κτίσιμο μιας επιχείρησης 

είναι μια μακριά και επίπονη διαδικασία.  

Η επιτυχία δεν έρχεται αμέσως.   



3ο 

Ποτέ δεν θα υπάρξουν οι τέλειες συνθήκες 

για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση.  

Αρχισε να υφαίνεις και ο θεός θα σου δώσει το νήμα (Γερμανική παροιμία) 
 

Όποιος δε θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει. 
 



4ο 

Το να προετοιμαστείς για το καλύτερο, είναι 
πολύ σημαντικό. Προετοιμαζόμενος όμως 

για το χειρότερο είναι ακόμη πιό σημαντικό.  

 Να ελπίζεις για το καλύτερο και να είσαι έτοιμος για το χειρότερο. (Αμερικάνικη παροιμία) 

http://www.google.gr/imgres?q=rough+sea&hl=el&sa=X&rlz=1T4RNWN_enGR282GR288&biw=1280&bih=577&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hjFe1aNrQRE7nM:&imgrefurl=http://www.sinoorigin.com/seascape-painting-boat-painting_2.html&docid=v_18dxCojxddNM&imgurl=http://www.sinoorigin.com/images/seascape-painting-boat-painting/large/Rough%2520sea.jpg&w=1000&h=665&ei=6vJET5q7H4Gu0QXAypz9Aw&zoom=1


5ο 

Η επιτυχία ή αποτυχία σου εξαρτάται από 

ένα σημαντικό παράγοντα: ΕΣΕΝΑ  

 
 

•Οι δυνατοί έχουν θέληση και οι αδύναμοι έχουν ελπίδα (Γερμανική παροιμία) 

 



Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή 
επιτυχία στις προσπάθειές σας. 
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