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Εισαγωγή για το Έργο 

 
Το έργο E-GROWTH στοχεύει να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με την 
χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (ΤΕΜ). Το έργο προωθεί σύγχρονες 
παιδαγωγικές, μεθόδους κατάρτισης και διδακτικές πρακτικές και αναπτύσσει 
μαθησιακό υλικό και εργαλεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση της TEΜ. 
 
Το E-Growth υλοποιείται από τη σύμπραξη έξι οργανισμών από πέντε διαφορετικές 
χώρες της ΕΕ: Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ουγγαρία και Ελλάδα. Οι εταίροι 
αποτελούνται από μια ΜΚΟ, ένα πανεπιστήμιο, ένα κέντρο ΕΕΚ και ΜΜΕ. Οι εταίροι θα 
δείξουν πώς οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές ΕΕΚ και τα ινστιτούτα ΕΕΚ μπορούν να 
αναπτύξουν και να παραδώσουν Τεχνολογικά Ενισχυμένη Εκπαίδευση. Αυτό θα 
επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός συνόλου εργαλείων και πόρων ΕΕΚ που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παροχή εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. 
Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας νέας ψηφιακής 
προσομοίωσης που ονομάζεται, Entrepreneurs - Going for Growth, και τη δημοσίευση 
ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με τίτλο «Οδηγός χρήσηςΤΕΜ στην ΕΕΚ». 

 
Σκοπός της Εργαλειοθήκης και της προσομοίωσης E-growth  
 
Οι στόχοι του έργου είναι: 

1. Η ευαισθητοποίηση των καθηγητών/εκπαιδευτών της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς και τις τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση κατά την σχεδίαση 
ή την διεκπεραίωση μαθησιακού προγράμματος επιχειρηματικότητας. 

2. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων καθηγητών/ εκπαιδευτών σχετικά με την χρήση 
μίας ευρείας γκάμας ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την 
εφαρμογή μαθησιακών προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

3. Η δημιουργία μιας καινοτόμου προσομοίωσης η οποία θα βασίζεται στον 
υπολογιστή και θα ονομάζεται E-Growth (ηλεκτρονική ανάπτυξη), ενώ επίσης 
θα αποτελεί μέρος μίας μαθησιακής πύλης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
από εκπαιδευτές/καθηγητές που ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα. 

4. Η ανάδειξη της αξίας της Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης (TEΜ) μέσω της 
ανάπτυξης , εξέτασης και εμπειρικής ενασχόλησης με μεθοδολογίες που 
αφορούν τις παραπάνω τεχνολογίες (TEΜ) επιτρέποντας έτσι στους 
εκπαιδευτές/καθηγητές στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης να 
επωφεληθούν από την υιοθέτηση αυτών των τεχνικών μάθησης. 
 

Το έργο E-Growth υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
/ εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στη χρήση της 
Τεχνολογικά Ενισχυμένης Μάθησης στα μαθήματα.  
 



Ομάδες Στόχοι  
 
Οι εταίροι αναπτύσσουν και εφαρμόζουν σχέδια για τοπική/περιφερειακή/εθνική 
διάχυση των αποτελεσμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να προσεγγίσουν, να 
ενημερώσουν και να δεσμεύσουν τις ακόλουθες συγκεκριμένες ομάδες-στόχους:  
 

(1) Δάσκαλοι/εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που 
ειδικεύονται στην κατάρτιση (α) επίδοξους επιχειρηματίες και (β) φιλόδοξους 
διευθυντές/επιχειρηματίες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια 
επιχείρηση.  

(2) Καθηγητές/εκπαιδευτές ΕΕΚ από μόνοι τους που χρειάζονται και θέλουν να 
αναπτύξουν την κατανόησή τους και τη χρήση της Τεχνολογικά Ενισχυμένης 
Μάθησης (TEΜ) 

(3) Εκπρόσωποι από περιφερειακούς/εθνικούς κυβερνητικούς φορείς, κέντρα ΕΕΚ 
και εκπαιδευτικά ινστιτούτα, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων και φορείς 
ανάθεσης για τη διαχείριση και οργάνωση της ΕΕΚ ή/και την αύξηση του 
ενδιαφέροντος για την επιχειρηματικότητα, τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρηματιών και των ιδιοκτητών/διευθυντών 
επιχειρήσεων και τη βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης των επιχειρήσεων. 
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1. Εργαλείο: Δήλωση Οράματος  
 
 

Σκοπός : 

H δήλωση του οράματος της επιχείρησης είναι σαν τη δήλωση της αποστολής της επιχείρησης, 
καθώς και τα δυο σας βοηθούν να καθορίσετε τον σκοπό του οργανισμού σας εστιάζοντας στον 
στόχο της επιχείρησης και τις φιλοδοξίες σας για αυτήν.  

Περιγραφή: 
 

Για παράδειγμα η δήλωση του οράματος της Διεθνούς Αμνηστίας είναι: 
 

"Το όραμά μας είναι ένας κόσμος στον οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και σε άλλα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων." 

 
Η δήλωση του οράματος έχει σχεδιαστεί για να είναι αναζωογονητικές και εμπνευσμένες. Είναι 
επίσης διαχρονική που σημαίνει ότι ακόμα κι αν η επιχείρηση αλλάξει στρατηγική, το όραμα 
παραμένει συνήθως το ίδιο. 

 
● Βρείτε την Αξία σε Αυτό που Κάνετε  

Πρέπει να γνωρίζετε την αποστολή του οργανισμού σας. Ως εκ τούτου, συνήθως προετοιμάζεται 

παράλληλα. Η δήλωση οράματος περιγράφουν την «ανθρώπινη» αξία της αποστολής. Για 

παράδειγμα, πώς η επιχείρησή σας επηρεάζει και βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων; Πώς θα 

βοηθήσει να γίνει ο κόσμος καλύτερος; 

 
● Επικεντρωθείτε στην Αξία  

Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του τι εκτιμάτε περισσότερο εσείς, οι πελάτες σας και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σας θα επιτύχει αυτήν την 

αποστολή. Μετατρέψτε την σε αξίες που έχει ή θα εφαρμόσει η επιχείρησή σας. Παραδείγματα των 

αξιών περιλαμβάνουν την αριστεία, την πρωτοτυπία, την ηθική, την ακεραιότητα, την εξυπηρέτηση 

και την ανταπόκριση. 

 
● Συνδυάστε την Αποστολή και τις Αξίες  

Συνδυάστε την αποστολή και τις αξίες σας, σε μια εμπνευσμένη δήλωση που θα ενεργοποιήσει και 

θα εμπνεύσει τους ανθρώπους, τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού σας – αυτό μπορεί να πάρει 

κάποιο χρόνο, καθώς η Δήλωση Οράματός σας θα πρέπει να είναι ευρεία, διαχρονική και θα  

πρέπει να εξηγεί γιατί οι άνθρωποι στην επιχείρησή σας κάνουν ό, τι κάνουν.  

Η δήλωση οράματός σας θα πρέπει να εξηγεί δυναμικά τις προθέσεις σας 

και θα πρέπει επίσης να παρακινεί τους ανθρώπους της επιχείρησής σας 

να θέλουν να κάνουν το όραμα πραγματικότητα! 



 

    Προετοιμάστε τη Δήλωση Οράματος της Επιχείρησης 
 

 Περιγραφή 

 

Βήμα 1: 
 

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δήλωση για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της Δήλωσης Οράματός 
σας. 

 

Μέσα στα επόμενα ……… χρόνια, η εταιρεία (επωνυμία εταιρείας) < > θα εξελιχθεί σε 

μια επιτυχημένη (τοπικά/περιεφερειακά/εθνικά/διεθνώς) < > παρέχοντας 

(περιγραφή των αγαθών και υπηρεσιών) < >. 

 
Βήμα 2: 

 
Τώρα ξαναγράψτε το με τα δικά σας λόγια προσθέτοντας τις βασικές σας αξίες. 

 

Βήμα 3: 
Τώρα ξαναγράψτε το προσθέτοντας μερικές εντυπωσιακές λέξεις και κάντε το φιλόδοξο, 
εξωφρενικό, - κάντε το ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΟΥ! 

 

 

Βήμα 4: 
Το αγοράζετε; Είστε αφοσιωμένοι σε αυτό; Είναι ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ για να σας κρατά 
παθιασμένους με αυτό; 

Βήμα 5: 
Λάβετε κάποια σχόλια από κάποιον σχετικά με τη Δήλωση Οράματός σας – το λαμβάνουν; 
Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί και να γίνει πιο σαφές; 

 

Βήμα 6: Συντάξτε ξανά τη Δήλωση Οράματός σας, διασφαλίζοντας ότι αποτυπώνετε τη 
Μοναδική Πρόταση Πώλησης σας από την οπτική γωνία του πελάτη σας και ότι 
ευθυγραμμίζεται με τη Δήλωση αποστολής σας. 



 

 
 

2. Εργαλείο: Δήλωση Αποστολής 
 
 

Σκοπός: 
 
Η δήλωση αποστολής καθορίζει τον σκοπό και τους πρωταρχικούς στόχους ενός οργανισμού. 

 

Περιγραφή: 
 
Η δήλωση αποστολής της NIKE είναι: 
 

«Να φέρει έμπνευση και καινοτομία σε κάθε αθλητή στον κόσμο». 
 
Οι δηλώσεις αποστολής γράφονται σε ενεστώτα και εξηγούν γιατί μια επιχείρηση υπάρχει και έχει 
σχεδιαστεί για να ενημερώνει τόσο τους ανθρώπους εντός της επιχείρησης όσο και τους 
ανθρώπους εκτός αυτής. Οι δηλώσεις αποστολής τείνουν να είναι σύντομες, σαφείς και ισχυρές. 
 

 Αναπτύξτε την επιχειρηματική ιδέα: 
Αυτό σημαίνει τον προσδιορισμό και την περιγραφή της Μοναδικής Πρότασης Αξίας του 
οργανισμού σας. Αυτή είναι η ιδέα ή η προσέγγιση που κάνει τον οργανισμό σας να ξεχωρίζει από 
τους ανταγωνιστές του και είναι ο λόγος που έρχονται πελάτες σε εσάς και όχι στους ανταγωνιστές 
σας. 
 

 Αποσαφηνίστε τον Επιχειρηματικό Στόχο 
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας λίστας με τα πιο σημαντικά μέτρα επιτυχίας για μια 
επιχειρηματική ιδέα. Αν και δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε ακριβή στοιχεία σε αυτό το στάδιο, 
είναι σημαντικό να έχετε μια γενική ιδέα για το πώς φαίνεται η επιτυχία, ώστε να γνωρίζετε πώς να 
σχεδιάσετε για να την πετύχετε και τι σημαίνει όταν την πετύχετε. 
 
Ακολουθεί ένα παράδειγμα δήλωσης αποστολής: 
 

«Να είμαι το νούμερο ένα κατάστημα προϊόντων στην Αθήνα, πουλώντας την 
καλύτερη ποιότητα, πιο φρέσκα ψάρια απευθείας από την αγορά ψαριών στους 
πελάτες μου, με υψηλή ικανοποίηση πελατών και τακτικές επαναλαμβανόμενες 
παραγγελίες». 
 

 

 
Η δήλωση αποστολής θα πρέπει να χρησιμοποιείται παράλληλα με 
εργαλεία όπως η δήλωση οράματος και η πρόταση αξίας των πελατών. 



 

Προετοιμασία της δήλωσης αποστολής σας 
 

 Περιγραφή Σχόλια και σημειώσεις 

Βήμα 1 

 
Τι προϊόν ή υπηρεσία παρέχετε; 
(Χαρακτηριστικά) 

 

 

Βήμα 2 

 

Τι αξία προσθέτουν ή παρέχουν τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας; (Πρόταση 
αξίας) 

 

 

Βήμα 3 

Πώς διαφέρουν τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες σας από αυτά των 
ανταγωνιστών σας; (Διαφοροποίηση ή η 
μοναδική σας πρόταση πώλησης) 

 

 

Βήμα 4 

Πώς φαίνονται οι ιδανικοί πελάτες σας; 
(π.χ. μέγεθος, τοποθεσία, τομείς, 
προϋπολογισμός ή μέση δαπάνη/αγορά) 
(Αγορά/τμήμα-στόχος) 

 

 

Βήμα 5 

 

Γιατί αγοράζουν (ή θα) οι πελάτες σας από 
την επιχείρησή σας; 
(Πρόταση αξίας πελάτη) 

 

 

Βήμα 6 

Γιατί ασχολείστε με τις επιχειρήσεις; Τι σας 
οδηγεί και σας κάνει να προχωρήσετε ; Τι 
σας κάνει να σηκώνεστε από το κρεβάτι το 
πρωί; (Πρόγραμμα οδήγησης κινήτρων) 

 

 

Βήμα 7 
Χρησιμοποιώντας τα βήματα 1 – 6 
συντάξτε τη Δήλωση Αποστολής σας 

 

Βήμα 8 
Κατανοήστε τους περιορισμούς του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας σε σύγκριση με 
τον ανταγωνισμό 

 

Βήμα 9 

Λάβετε κάποια σχόλια από κάποιον σχετικά με τη Δήλωσή σας – τα λαμβάνουν; Πώς θα μπορούσε 
να βελτιωθεί και να γίνει πιο σαφές; 

 

 

Βήμα 10 

 

Συντάξτε ξανά τη δήλωση αποστολής σας, 
φροντίζοντας να αποτυπώσετε τη 
Μοναδική Πρόταση Πώλησης σας από την 
οπτική γωνία του πελάτη σας. 
 

 

 

 

  



 

 

 

3. Εργαλείο : Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) 
 
Σκοπός: 
 
Οι επιχειρήσεις έχουν συχνά μικρό αριθμό σημαντικών πελατών ή «βασικούς λογαριασμούς» που αξίζουν 

ένα αποκλειστικό σχέδιο για τη μεγιστοποίηση της δυνητικής αξίας ενός πελάτη μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

 

Περιγραφή: 
 

KPIs - Σύνδεση Δραστηριοτήτων με Όραμα και Στρατηγική 

Οι διευθυντές μιλούν συχνά για απόδοση. Υπάρχουν στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν – σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο – για την επίτευξη των γενικών στόχων του οργανισμού σας. Πώς όμως μετράτε την 

απόδοση; Ενώ θα γνωρίζετε ότι η ομάδα σας εργάζεται σκληρά και πιθανότατα έχετε δεδομένα για να 

μετρήσετε. Αλλά εργάζονται όλοι στα σωστά πράγματα; Η δουλειά τους επιτυγχάνει τα αποτελέσματα που 

χρειάζεται η ομάδα και ο οργανισμός σας; 

 

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) μπορούν να σας επιτρέψουν να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, 

ποσοτικοποιώντας τους ατομικούς και οργανωτικούς στόχους και αξιολογώντας ανάλογα την απόδοση. 

Τι είναι ο KPI; 

Ένας βασικός δείκτης απόδοσης (KPI) είναι μια μέτρηση που αντικατοπτρίζει πόσο καλά ένας οργανισμός 

επιτυγχάνει τους στόχους που έχει δηλώσει. 

 

Για παράδειγμα, εάν ένας από τους στόχους σας είναι να παρέχετε ανώτερη εξυπηρέτηση πελατών, θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε έναν δείκτη απόδοσης για να στοχεύσετε τον αριθμό των αιτημάτων 

υποστήριξης πελατών που παραμένουν ανικανοποίητα στο τέλος κάθε εβδομάδας. Αυτό θα μετρήσει την 

πρόοδό σας προς τον στόχο σας. 

 

Οι δείκτες απόδοσης συνδέουν το οργανωτικό όραμα με την ατομική δράση. Μια ιδανική κατάσταση είναι 

όταν οι δείκτες κυμαίνονται από επίπεδο σε επίπεδο σε έναν οργανισμό. Μπορείτε να το οπτικοποιήσετε 

αυτό παρατηρώντας τον οργανισμό σας ως μια πυραμίδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, παρακάτω. 

 

Η πυραμίδα έχει στρατηγικό όραμα στην κορυφή, τροφοδοτώντας συγκεκριμένες ενέργειες στο κάτω μέρος. 

Στη μέση θα βρείτε τους δείκτες απόδοσης που έχουν προκύψει από τη στρατηγική, τους στόχους και τους 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (CSF) του οργανισμού σας. 

 



 

 

Εικόνα 1: Πώς ταιριάζουν οι δείκτες απόδοσης (KPI) σε μια οργανωτική δομή. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίες είναι οι τομείς δραστηριότητας στους οποίους ο οργανισμός σας πρέπει να 

έχει καλή απόδοση για να είναι επιτυχημένος. Οι δείκτες απόδοσης (ΚΡΙ) είναι ο τρόπος με τον οποίο 

μπορούν να μετρηθούν αυτοί οι κρίσιμοι παράγοντες. Οι ενέργειες κάτω από τους KPI είναι οι εργασίες και 

τα έργα που πραγματοποιείτε για την επίτευξη τους. 

 

Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, οι KPI υποστηρίζουν τους στόχους και τη στρατηγική του οργανισμού σας. Σας 

επιτρέπουν να εστιάσετε σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας. 

 

Πώς να ορίσετε οργανωτικά KPI 

Πρώτον, ο οργανισμός σας πρέπει να επιλέξει KPI που μετρούν την κατάλληλη δραστηριότητα για κάθε τομέα 

της επιχείρησης. Για παράδειγμα, το καθαρό κέρδος είναι ένας τυπικός KPI για την οικονομική απόδοση ενός 

οργανισμού. Είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστεί (συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα) και γνωρίζετε 

ότι όσο υψηλότερο είναι, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση της εταιρείας. 

 

Άλλοι μπορεί να είναι πιο δύσκολο να υπολογιστούν. Ένας KPI ικανοποίησης πελατών, για παράδειγμα, 

μπορεί να απαιτεί τακτικές, προσεκτικά κατασκευασμένες έρευνες πελατών για τη δημιουργία του σωστού 

όγκου δεδομένων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο είδος βαθμολογίας ικανοποίησης πελατών 

αντιπροσωπεύει το σημείο αναφοράς που θέλετε να επιτύχετε. 

 

Προσπαθήστε να μην έχετε πάρα πολλούς δείκτες απόδοσης: ο βέλτιστος αριθμός 

για τους περισσότερους τομείς μιας επιχείρησης είναι μεταξύ 4 και 10. Απλώς 

βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά για να μετρήσετε την απόδοση της ομάδας ή του 

οργανισμού σας σε σχέση με τους βασικούς σας στόχους. 

 

 



 

 

 

Ρύθμιση SMART Δεικτών Απόδοσης 

Όποια και αν είναι η φύση των δεικτών απόδοσή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι SMART. Αυτό σημαίνει: 

 

Συγκεκριμένοι : να είστε σαφείς σχετικά με το τι θα μετρήσει κάθε δείκτης απόδοσης και γιατί είναι σημαντικό. 

Μετρήσιμοι: οι δείκτες απόδοσης πρέπει να είναι μετρήσιμοι με ένα καθορισμένο πρότυπο. 

Επιτεύξιμοι: πρέπει να είστε σε θέση να παραδώσετε τον δείκτη απόδοσης. 

Σχετικοί : ο KPI σας πρέπει να μετρήσει κάτι που έχει σημασία και βελτιώνει την απόδοση. 

Χρονικά προσδιορισμένοι: είναι εφικτοί μέσα σε ένα συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο. 

Όταν οριστικοποιείτε έναν δείκτη απόδοσης, θα πρέπει να πληροί όλα αυτά τα κριτήρια SMART . Για 

παράδειγμα: 

 

«Αυξήστε τις νέες εγγραφές επί πληρωμή στον ιστότοπο κατά 25% μέχρι το τέλος του δεύτερου 

τριμήνου του οικονομικού έτους». 

 

Ρωτήστε τον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το πλαίσιο και να 

ορίσετε αποτελεσματικούς δείκτες απόδοσης: 

 Ποιο είναι το όραμα του οργανισμού σας; Ποια είναι η στρατηγική για την επίτευξη αυτού του 

οράματος; 

 Ποιες μετρήσεις θα υποδεικνύουν ότι επιδιώκετε με επιτυχία το όραμα και τη στρατηγική σας; 

 Πόσες μετρήσεις πρέπει να έχετε; 

 Τι πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως σημείο αναφοράς; 

 Πώς θα μπορούσαν να εξαπατηθούν οι μετρήσεις και πώς θα προστατευτείτε από αυτό; 

 

Διαχείριση των δεικτών απόδοσής σας 

Όταν αποφασίζετε ποιους δείκτες απόδοσης  να ρυθμίσετε, σχεδιάστε πώς θα συλλάβετε τις πληροφορίες 

που χρειάζεστε. Το καθαρό κέρδος απαιτεί ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων από την ικανοποίηση των 

πελατών, για παράδειγμα, και απαιτεί πρόσβαση σε διαφορετικά συστήματα. 

 

Επίσης, καθορίστε ποιος θα συλλέγει τα δεδομένα και πόσο συχνά. Τα δεδομένα πωλήσεων μπορούν 

συνήθως να συλλέγονται καθημερινά, για παράδειγμα, ενώ οι δείκτες απόδοσης που απαιτούν τη συλλογή 

δεδομένων από διάφορες πηγές μπορεί να μετρώνται καλύτερα εβδομαδιαία ή μηνιαία. Θα πρέπει επίσης 

να επαληθεύσετε τα δεδομένα, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβή και ότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των 

δεικτών σας. 



 

 

Κοινοποιήστε τους δείκτες απόδοσης ξεκάθαρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Εάν είστε υπεύθυνος για 

ένα δείκτη απόδοσης της ομάδας ή του οργανισμού, βεβαιωθείτε ότι οι αναφορές σας γνωρίζουν πώς κάθε 

δείκτης επηρεάζει την εργασία τους και ότι γνωρίζουν σε ποιες δραστηριότητες πρέπει να επικεντρωθούν. 

Ίσως μπορείτε να ρυθμίσετε έναν πίνακα ελέγχου απόδοσης ή να χρησιμοποιήσετε μια ισορροπημένη κάρτα 

βαθμολογίας για να μετρήσετε αποτελεσματικά την πρόοδο. 

 

Πώς να ορίσετε μεμονωμένα KPI 

«Ό,τι μετριέται γίνεται» είναι μια κοινή ρήση της διοίκησης. Εάν θέσετε έναν στόχο γύρω από ένα επιθυμητό 

αποτέλεσμα, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερες, απλώς και μόνο επειδή 

έχετε δεσμευτεί να διαχειριστείτε και να μετρήσετε την πρόοδό σας ως προς αυτό. 

 

Όταν ορίζετε στόχους και KPI με μεμονωμένα μέλη της ομάδας, βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζονται με τη 

συνολική στρατηγική της ομάδας σας – η οποία, με τη σειρά της, ευθυγραμμίζεται με τη συνολική στρατηγική 

του οργανισμού σας. 

Ο καθορισμός του στόχου ενός υπαλλήλου με ένα οργανωτικό KPI διασφαλίζει ότι οι καθημερινές του 

δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται καλά με τους στόχους του οργανισμού. Αυτή είναι η κρίσιμη σχέση μεταξύ 

της απόδοσης των εργαζομένων και της επιτυχίας του οργανισμού. 

 

Χρήση KPI: ένα παράδειγμα 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η οργανωτική στρατηγική καταλήγει στους στόχους και 

στους δείκτες απόδοσης κάθε μέλους της ομάδας: 

 Οργανωτικό Όραμα: να είναι γνωστός για την υψηλή ικανοποίηση των πελατών και την ανώτερη 

εξυπηρέτηση. 

 Οργανωτικός στόχος: μείωση του αριθμού των δυσαρεστημένων πελατών κατά 25 τοις εκατό. 

 Οργανισμός KPI: ο αριθμός των παραπόνων πελατών που παραμένουν ανεπίλυτες στο τέλος μιας 

εβδομάδας. 

 Στόχος του μέλους της ομάδας: να αυξηθεί ο αριθμός των ικανοποιητικών επιλύσεων παραπόνων 

κατά 15 τοις εκατό σε αυτήν την περίοδο. 

 KPI μέλους ομάδας: η εβδομαδιαία ποσοστιαία διαφορά στα παράπονα που διεκπεραιώθηκαν που 

καταλήγουν σε ικανοποιημένους πελάτες, σε σύγκριση με μη ικανοποιημένους πελάτες. 

 

Χρήση KPI για αναγνώριση και ανάπτυξη 

Όταν είστε ικανοποιημένοι ότι έχετε σημαντικούς KPI για τη μέτρηση της απόδοσης της ομάδας σας και του 

οργανισμού σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, υποστήριξη και κίνητρα για να επιτρέψετε 

στους ανθρώπους σας να έχουν καλή απόδοση. 



 

   

Όταν καθιερώνετε τις πρακτικές ανταμοιβών και αναγνώρισης, βεβαιωθείτε ότι σχετίζονται άμεσα με τους 

δείκτες απόδοσης που έχετε ορίσει και ότι δεν επιβραβεύετε δυνητικά αντιπαραγωγικές συμπεριφορές. 

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετρήσετε τους ανθρώπους σχετικά με το πόσο καλά αντιμετωπίζουν τα 

παράπονα πελατών, τότε η ανταμοιβή τους για τη μείωση του αριθμού των παραπόνων προκαλεί σύγχυση 

στο μήνυμα που προσπαθείτε να στείλετε. 

 

Διαισθητικά, μπορεί να αισθάνεστε ότι όσο λιγότερα παράπονα λαμβάνετε, τόσο καλύτερη πρέπει να είναι η 

εξυπηρέτηση πελατών σας. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια: μπορεί να λαμβάνετε λιγότερα 

παράπονα επειδή έχετε λιγότερους πελάτες ή επειδή οι πελάτες σας δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες υποστήριξής σας. 

 

Αντίθετα, εάν ο οργανισμός σας θέλει να προσελκύσει νέους πελάτες, τότε μπορεί να έχετε έναν δείκτη 

απόδοσης που μετρά πόσους νέους πελάτες κερδίζετε κάθε εβδομάδα. Ανάλογα με την κατάσταση, ένα καλά 

ευθυγραμμισμένο σύστημα απόδοσης μπορεί να ανταμείψει τους υπαλλήλους με βάση τον αριθμό των νέων 

πελατών που βοηθούν προσωπικά. 

Η χρήση επίσημων μέτρων απόδοσης είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση της 

απόδοσης. Αλλά μην ξεχνάτε τη σημασία της έμπνευσης και της 

καλής ηγεσίας! 

 

 

Κοινοποιήστε τους δείκτες απόδοσης ξεκάθαρα σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους, διαχειριστείτε προσεκτικά τη συλλογή 
δεδομένων και υποστηρίξτε τους ανθρώπους σας για να επιτύχουν 
τα αποτελέσματα που χρειάζεστε. 

 
 



 

 

 

4. Εργαλείο: Ανάλυση Ανταγωνισμού και Αγοράς 
 
Σκοπός: 
 
Να κατανοήσετε πλήρως τον ανταγωνιστικό στίβο και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται μια εταιρεία 

προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Περιγραφή: 
Για να ανταγωνιστεί με επιτυχία, μια εταιρεία πρέπει να προβλέπει ανταγωνιστικές ενέργειες και να είναι 

σαφής σχετικά με τις πιθανές αντιδράσεις των ανταγωνιστών. 

Είναι σημαντικό τόσο οι νέοι όσο και οι εδραιωμένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να αναλύουν τον 
ανταγωνισμό τους και να αναλύουν την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. Τα οφέλη από αυτό 
περιλαμβάνουν: 

 Εντοπισμός κενών στην αγορά: Ένα κενό στην αγορά είναι ένας τόπος ή ένας τομέας που δεν 
εξυπηρετούν οι τρέχουσες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Ο πιο σημαντικός λόγος για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων ή υπηρεσιών είναι η παροχή νέας αξίας στους υπάρχοντες πελάτες και η προσέλκυση 
νέων. Χωρίς αυτή τη νέα αξία ο πελάτης έχει ελάχιστο λόγο να αγοράσει. 

 Αποκάλυψη των τάσεων της αγοράς: Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τομείς εντός της 
επιχείρησής σας που πάνε καλά καθώς και εκείνους που δεν πάνε καλά. Η κατανόηση των τάσεων 
της αγοράς οδηγεί στη λήψη πιο ενημερωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων και μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 Πιο αποτελεσματικά μάρκετινγκ και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών: Η κατανόηση της αγοράς 
θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ και τιμολόγησης. 

Το να είστε διορατικοί, ενδελεχής και να ακολουθείτε μια δομημένη προσέγγιση για την ανάλυση της 

δραστηριότητας του ανταγωνιστή και της αγοράς θα βοηθήσει την  επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει τις 

εκπλήξεις, να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες και να διαχειριστεί απειλές. 

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες από ένα ευρύ φάσμα πηγών, όπως: 

 Ιστότοποι ανταγωνιστών  Δημόσιες σχέσεις ανταγωνιστών 

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ  Ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας 

 Αποστολές αλληλογραφίας ως 
αποτέλεσμα του άμεσου και διαδικτυακού 
μάρκετινγκ ανταγωνιστών 

 Ενημερωτικά δελτία ανταγωνιστών ή 
τακτικές ενημερώσεις 

 Σχόλια από πελάτες, ομάδα πωλήσεων και 
εξυπηρέτηση πελατών 

 

 Κοινοί προμηθευτές  
 

 



 

Ξοδέψτε μόνο χρόνο και χρήμα για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών και, στη 
συνέχεια, αφιερώστε χρόνο για να τις αναλύσετε. Ένα κενό στην αγορά δεν 
χρειάζεται πάντα να καλυφθεί. Μπορεί να αντικατοπτρίζει μια φθίνουσα 
αγορά! 
 

 Στρατηγικές για την ανάλυση του ανταγωνισμού και της αγοράς 
Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να αποφευχθεί στις επιχειρήσεις, επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει μια 

δομημένη προσέγγιση για την ανάλυσή του. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να κάνετε ερωτήσεις, να 

συλλέξετε πληροφορίες και να τις αναλύσετε. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εξερεύνηση του ανταγωνισμού και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 

στρατηγικές ανταγωνιστών: 

 

 Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας; 

 Τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές σας; 

 Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους; 

 Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι απειλές στην αγορά ή τον κλάδο σας; 

 Πού ή πώς εμπορεύονται οι ανταγωνιστές σας την επιχείρησή τους; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ιδανικών πελατών σας; 

 Τι αντίκτυπο είχαν οι ανταγωνιστές στην επιχείρησή σας τα τελευταία τρία χρόνια; 

 Τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν οι ανταγωνιστές στην επιχείρησή σας στο μέλλον; 

 Ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών σας; 

 Πώς ικανοποιούνται σήμερα οι ανάγκες των πελατών; 

 

Η ανάλυση ανταγωνισμού είναι ένα απλό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνετε την 

απόδοση της επιχείρησής σας σε σχέση με εκείνη των ανταγωνιστών σας: 

 

1. Προσδιορίστε τους βασικούς ανταγωνιστές σας 

2. Κατατάξτε την επιχείρησή τους σε κλίμακα 1 – 5 λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως 

χαρακτηριστικά, προσφορά προϊόντος, σχέση με τον πελάτη κ.λπ. 

3. Συγκρίνετε τα ευρήματά σας χρησιμοποιώντας το ακόλουθο πλέγμα: 

 

 Συναγωνιστές 

 Επιχείρησή 

μου 

Συναγωνιστής 

1 

Ανταγωνιστής 

2 

Ανταγωνιστής 

3 

Ανταγωνιστής 

4 

Χαρακτηριστικά 

 

3 2 4 5 1 

Προσφορά 

Προϊόντος 

 

5 4 3 2 4 

Πελατειακές 

σχέσεις 

3 4 2 5 1 

Αλλα….. 

 

1 3 4 2 5 

 



 

Τα αποτελέσματα από αυτήν την ανάλυση παρέχουν μια απλή σύγκριση μεταξύ της επιχείρησής σας και 

των ανταγωνιστών σας με βάση τα πιο σημαντικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 



 

  
 

5. Εργαλείο: Αξιολόγηση Κινδύνων  
 
 
 

Σκοπός: 
 
Ο στόχος της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου είναι να αξιολογήσει τους κινδύνους, στη συνέχεια να 
αφαιρέσει αυτόν τον κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσει το επίπεδο του κινδύνου προσθέτοντας μέτρα 
ελέγχου, ανάλογα με τις ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε δημιουργήσει έναν ασφαλέστερο και 
υγιέστερο χώρο εργασίας. 
 
Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 

 Τι μπορεί να συμβεί και υπό ποιες συνθήκες; 

 Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες; 

 Πόσο πιθανό είναι να προκύψουν οι πιθανές συνέπειες; 

 Ο κίνδυνος ελέγχεται αποτελεσματικά ή απαιτείται περαιτέρω δράση; 

 

Περιγραφή: 
Η εκτίμηση κινδύνου είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συνολική διαδικασία ή 
μεθόδους όπου: 
 

 Προσδιορίστε τους κινδύνους και τους παράγοντες κινδύνου που έχουν τη δυνατότητα να 
προκαλέσουν βλάβη (αναγνώριση κινδύνου). 

 Αναλύστε και αξιολογήστε τον κίνδυνο που σχετίζεται με αυτόν τον κίνδυνο (ανάλυση κινδύνου 
και αξιολόγηση κινδύνου). 

 Καθορίστε τους κατάλληλους τρόπους για την εξάλειψη του κινδύνου ή τον έλεγχο του κινδύνου 
όταν ο κίνδυνος δεν μπορεί να εξαλειφθεί (έλεγχος κινδύνου). 
 

Η εκτίμηση κινδύνου είναι μια διεξοδική ματιά στο χώρο εργασίας σας για να εντοπίσετε εκείνα τα 
πράγματα, τις καταστάσεις, τις διαδικασίες κ.λπ. που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, ιδιαίτερα σε 
ανθρώπους. Αφού γίνει η ταυτοποίηση, αναλύετε και αξιολογείτε πόσο πιθανός και σοβαρός είναι ο 
κίνδυνος. Όταν ληφθεί αυτός ο προσδιορισμός, μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε ποια μέτρα 
πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική εξάλειψη ή τον έλεγχο της βλάβης που θα συμβεί. 
 

Γιατί είναι σημαντική η αξιολόγηση κινδύνου; 

Οι εκτιμήσεις κινδύνου είναι πολύ σημαντικές καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός σχεδίου 
διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Βοηθούν να: 

 Δημιουργήστε επίγνωση των κινδύνων. 

 Προσδιορίστε ποιοι μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο (π.χ. υπάλληλοι, καθαρίστριες, επισκέπτες, 

εργολάβοι, κοινό κ.λπ.). 

 Προσδιορίστε εάν απαιτείται πρόγραμμα ελέγχου για έναν συγκεκριμένο κίνδυνο.  

 Προσδιορίστε εάν τα υπάρχοντα μέτρα ελέγχου είναι επαρκή ή εάν πρέπει να γίνουν 

περισσότερα. 

 Αποτρέψτε τραυματισμούς ή ασθένειες, ειδικά όταν γίνονται στο στάδιο του σχεδιασμού.  



 

 Δώστε προτεραιότητα στους κινδύνους και μέτρα ελέγχου.  
 Να πληρούν τις νομικές απαιτήσεις όπου ισχύουν. 

 

Πώς γίνεται η εκτίμηση κινδύνου; 
 
Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να γίνονται από ικανό άτομο ή ομάδα ατόμων που έχουν καλή γνώση της 
κατάστασης που μελετάται. Συμπεριλάβετε είτε στην ομάδα είτε ως πηγές πληροφοριών, τους επόπτες 
και τους εργαζόμενους που εργάζονται με την υπό εξέταση διαδικασία, καθώς αυτά τα άτομα είναι τα 
πιο εξοικειωμένα με τη λειτουργία. 
 
Γενικά, για να κάνετε μια αξιολόγηση, θα πρέπει: 
 

 Προσδιορίστε τους κινδύνους. 
 

 Προσδιορίστε την πιθανότητα βλάβης, όπως τραυματισμό ή ασθένεια, και τη σοβαρότητά της. 
o Λάβετε υπόψη κανονικές καταστάσεις λειτουργίας καθώς και μη τυπικά συμβάντα όπως 

συντήρηση, διακοπές λειτουργίας, διακοπές ρεύματος, έκτακτες ανάγκες, ακραία καιρικά 
φαινόμενα κ.λπ. 

o Ελέγξτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια σχετικά με τον 
κίνδυνο, όπως Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), βιβλιογραφία κατασκευαστή, 
πληροφορίες από αξιόπιστους οργανισμούς, αποτελέσματα δοκιμών, αναφορές 
επιθεώρησης χώρου εργασίας, αρχεία συμβάντων στο χώρο εργασίας (ατυχήματα), 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τύπο και τη συχνότητα του  
περιστατικού, ασθενειών, τραυματισμών, παρ' ολίγον ατυχημάτων κ.λπ. 

o Κατανοήστε τις ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις για τη δικαιοδοσία σας. 
 

 Προσδιορίστε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη του κινδύνου ή τον έλεγχο του κινδύνου 
χρησιμοποιώντας την ιεραρχία των μεθόδων ελέγχου κινδύνου. 

 Αξιολογήστε για να επιβεβαιώσετε εάν ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί ή εάν ο κίνδυνος ελέγχεται 
κατάλληλα. 

 Παρακολουθήστε για να βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος συνεχίζει να είναι αποτελεσματικός. 
 Κρατήστε τυχόν έγγραφα ή αρχεία που μπορεί να είναι απαραίτητα. Η τεκμηρίωση μπορεί να 

περιλαμβάνει τη λεπτομέρεια της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του 
κινδύνου, την περιγραφή τυχόν αξιολογήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο εξήχθησαν 
συμπεράσματα. 
 

Όταν κάνετε μια αξιολόγηση, λάβετε επίσης υπόψη: 

 Τις μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, χρήση, χειρισμό ή 
αποθήκευση της ουσίας κ.λπ. 

 Την πραγματική και πιθανή έκθεση των εργαζομένων (π.χ. πόσοι εργαζόμενοι μπορεί να 
εκτεθούν, ποια είναι/θα είναι αυτή η έκθεση και πόσο συχνά θα εκτεθούν). 

 Τα μέτρα και οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο αυτής της έκθεσης μέσω μηχανικών 
ελέγχων, πρακτικών εργασίας και εγκαταστάσεων υγιεινής. 

 Η διάρκεια και η συχνότητα της εργασίας (πόσο καιρό και πόσο συχνά γίνεται μια εργασία). 
 Η τοποθεσία όπου γίνεται η εργασία. 
 Τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία και ο τρόπος 

χρήσης τους (π.χ. η φυσική κατάσταση μιας χημικής ουσίας ή η ανύψωση βαρέων φορτίων για 
μια απόσταση). 



 

 Ο κύκλος ζωής του προϊόντος, της διαδικασίας ή της υπηρεσίας (π.χ. σχεδιασμός, κατασκευή, 
χρήσεις, παροπλισμός). 

 Πώς θα αντιδρούσε ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. ποια θα ήταν η πιο 
συνηθισμένη εκπαίδευση αντίδρασης που έχουν λάβει οι εργαζόμενοι. από ένα άτομο σε 
περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του μηχανήματος). 

 

 

 
 



 

 

Πρότυπο αξιολόγησης κινδύνου 
 

# Πιθανός κίνδυνος Ποιος κινδυνεύει; Υφιστάμενα μέτρα Αξιολόγηση 
κινδύνου 

Προληπτικά μέτρα Ευθύνες 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10  
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

6. Εργαλείο: Ανάλυση SWOT  
 
 

Σκοπός: 
 
Η ανάλυση SWOT είναι ένα απλό αλλά χρήσιμο πλαίσιο για την ανάλυση των δυνατών σημείων , των 
αδυναμιών , των ευκαιριών και των απειλών του οργανισμού σας . Σας βοηθά να βασιστείτε σε αυτά που 
κάνετε καλά, να αντιμετωπίσετε αυτά που σας λείπουν, να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους και να 
εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες επιτυχίας. 

 

Περιγραφή: 

Μπορείτε να χωρίσετε την ανάλυση SWOT σε δύο μέρη : το εσωτερικό περιβάλλον όπου εντοπίζονται τα 
δυνατά και τα αδύνατα σημεία και την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου προσδιορίζονται οι 
απειλές και οι ευκαιρίες. 

Το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας είναι η ομαδοποίηση ανθρώπινων , οικονομικών και φυσικών 
στοιχείων κ.λπ., στα οποία μπορείτε να ασκήσετε μεγαλύτερο έλεγχο, όπως τα αποτελέσματα των 
στρατηγικών που ορίζει η διοίκηση. Σε αυτό το περιβάλλον είναι δυνατό να εντοπιστούν τα δυνατά σημεία , 
που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που μαζί αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για μια εταιρεία, και οι αδυναμίες είναι οι αδυναμίες που έχει μια εταιρεία σε σύγκριση με τους σημερινούς 
ή δυνητικούς ανταγωνιστές της. 

Όμως το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από παράγοντες που υπάρχουν έξω από τα οργανωτικά όρια, και 
που μπορούν με κάποιο τρόπο να το επηρεάσουν. Είναι ένα περιβάλλον με το οποίο δεν υπάρχει έλεγχος 
αλλά θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς καθώς αποτελεί τη βάση για στρατηγικό σχεδιασμό. Η ανάλυση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος διακρίνεται συνήθως σε μακροπεριβαλλοντικούς παράγοντες ( πολιτικούς , 
δημογραφικούς , τεχνολογικούς , οικονομικούς κ.λπ.) και σε μικροπεριβαλλοντικούς παράγοντες ( 
προμηθευτές , συνεργάτες , πελάτες κ.λπ.). Αυτά πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς πριν και μετά τον 
καθορισμό των εταιρικών στρατηγικών. Έτσι, μέσω αυτής της παρακολούθησης, θα είναι δυνατός ο έγκαιρος 
εντοπισμός των ευκαιριών και των απειλών που προκύπτουν. 

Στόχοι: 

Μερικοί από τους στόχους της ανάλυσης SWOT είναι: 

 Να κάνει μια συνοπτική ανάλυση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. 

 Να προσδιορίσει βασικά στοιχεία για τη διαχείριση του οργανισμού, που περιλαμβάνει τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων για δράση. 

 Προετοιμασία στρατηγικών επιλογών: κίνδυνοι και προβλήματα προς επίλυση. 

 Είναι μέσω της ανάλυσης που μπορούμε να προσδιορίσουμε τη διάγνωση της εταιρείας: 
ενισχύοντας τα θετικά σημεία, υποδεικνύοντας ποια σημεία πρέπει να βελτιωθούν , πιθανότητες 
ανάπτυξης , αύξηση ευκαιριών κ.λπ. 

 Να διεξάγει πρόβλεψη πωλήσεων σε συμφωνία με τις συνθήκες της αγοράς και να μελετά τις 
δυνατότητες της εταιρείας γενικότερα. 

 Εσωτερικό περιβάλλον ( Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες ) – η ενοποίηση και τυποποίηση των 
διαδικασιών , η εξάλειψη των αναποτελεσματικών. Επικεντρωθείτε στον πυρήνα της επιχείρησης.  

https://www.heflo.com/blog/bpm/customer-centric-processes/
https://www.heflo.com/blog/risk-management/risk-management-analysis/
https://www.heflo.com/blog/bpm/business-process-standardization/
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 Εξωτερικό περιβάλλον ( Ευκαιρίες και Απειλές ) – να έχετε ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα , να 
λαμβάνετε γρήγορα πληροφορίες για να υποστηρίξετε τη διοίκηση στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων και να μειώσετε τα λάθη. 

Δυνατά σημεία: 

Τα δυνατά σημεία είναι εσωτερικά, θετικά χαρακτηριστικά της εταιρείας σας. Αυτά είναι πράγματα που είναι 
υπό τον έλεγχό σας. 

 Ποιες επιχειρηματικές διαδικασίες είναι επιτυχείς; 
 Τι προτερήματα έχετε στις ομάδες σας; (δηλαδή γνώση, εκπαίδευση, δίκτυο, δεξιότητες και φήμη) 
 Ποια φυσικά περιουσιακά στοιχεία έχετε, όπως πελάτες, εξοπλισμός, τεχνολογία, μετρητά και 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας; 
 Ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχετε έναντι του ανταγωνισμού σας; 

Αδυναμίες: 

Οι αδυναμίες είναι αρνητικοί παράγοντες που μειώνουν τα δυνατά σας σημεία. Αυτά είναι πράγματα που 
ίσως χρειαστεί να βελτιώσετε για να είστε ανταγωνιστικοί. 

 Υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να είναι ανταγωνιστική; 
 Ποιες επιχειρηματικές διαδικασίες χρειάζονται βελτίωση; 
 Υπάρχουν υλικά περιουσιακά στοιχεία που χρειάζεται η εταιρεία σας, όπως χρήματα ή εξοπλισμός;  
 Είναι η τοποθεσία σας ιδανική για την επιτυχία σας; 

Ευκαιρίες: 

Οι ευκαιρίες είναι εξωτερικοί παράγοντες στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον που είναι πιθανό να 
συμβάλουν στην επιτυχία σας. 

 Η αγορά σας αυξάνεται και υπάρχουν τάσεις που θα ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αγοράσουν 
περισσότερα από αυτά που πουλάτε; 

 Υπάρχουν επερχόμενες εκδηλώσεις τις οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί η εταιρεία σας για να 
αναπτύξει την επιχείρηση; 

 Υπάρχουν επερχόμενες αλλαγές στους κανονισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά την εταιρεία 
σας; 

 Εάν η επιχείρησή σας λειτουργεί, σας εκτιμούν οι πελάτες; 

Απειλές: 

Οι απειλές είναι εξωτερικοί παράγοντες που δεν έχετε κανέναν έλεγχο. Ίσως θελήσετε να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο να θέσετε σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπισή τους, εάν προκύψουν. 

 Έχετε πιθανούς ανταγωνιστές που ενδέχεται να εισέλθουν στην αγορά σας; 
 Οι προμηθευτές θα μπορούν πάντα να προμηθεύουν τις πρώτες ύλες που χρειάζεστε στις τιμές που 

χρειάζεστε; 
 Θα μπορούσαν οι μελλοντικές εξελίξεις στην τεχνολογία να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο 

δραστηριοποιείστε; 

https://www.heflo.com/blog/governance/data-governance-definition/
https://www.liveplan.com/blog/create-a-plan-to-save-your-company/


 

 Αλλάζει η συμπεριφορά των καταναλωτών με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την 
επιχείρησή σας;  

 Υπάρχουν τάσεις της αγοράς που θα μπορούσαν να γίνουν απειλή; 

 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

  

Ευκαιρίες Απειλές 

  

 
Μετατρέψτε τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία σε ευκαιρίες! 
 
 

 
 
 

 
  



 

 

7. Εργαλείο: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) 
 
Σκοπός: 
 
Να προσδιορίσει τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (CSF) που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να 
μετρήσει την πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και την υλοποίηση της αποστολής 
του οργανισμού. 

 

Περιγραφή: 
 
Οι ΚΠΕ βοηθούν να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της ομάδας και οι διευθυντές επικεντρώνονται σε πράγματα 

που πραγματικά έχουν σημασία στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι ΚΠΕ προέρχονται από την 

αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού. Οι ΚΠΕ «εξετάζουν» αυτούς τους στόχους για 

να φτάσετε στην ουσία του τι πρέπει να επιτύχετε και πώς θα το πετύχετε. 

 

Μόλις καθοριστούν οι ΚΠΕ, είναι δυνατό να αναπτυχθούν επίσης Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs). Οι KPI 

είναι τα συγκεκριμένα, μετρήσιμα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές για να αξιολογήσουν την 

απόδοση. Παρέχουν τα δεδομένα που επιτρέπουν στους οργανισμούς να αποφασίσουν εάν έχουν 

εκπληρωθεί οι ΚΠΕ και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ΚΠΕ για μια επιχείρηση με την ακόλουθη δήλωση αποστολής: 

 

"Να είμαι το νούμερο ένα κατάστημα προϊόντων στην Αθήνα, πουλώντας την καλύτερη ποιότητα, πιο 
φρέσκα ψάρια απευθείας από την αγορά ψαριών στους πελάτες μου, με υψηλή ικανοποίηση πελατών 
και τακτικά επαναλαμβανόμενες παραγγελίες". 
 

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι ΚΠΕ της εταιρείας είναι: 

Στόχοι ΚΠΕ 

 Κερδίστε μερίδιο τοπικής αγοράς 25 τοις εκατό 
 

 Προσέλκυση νέων πελατών 

 Αποκτήστε τα ψάρια από την ψαραγορά στον 
πελάτη σε 24 ώρες για το 75 τοις εκατό των 
προϊόντων 

 

 Διατηρήστε και αναπτύξτε επιτυχημένες 
σχέσεις με τοπικούς προμηθευτές 

 Διατηρήστε ένα ποσοστό ικανοποίησης 
πελατών 98 τοις εκατό. 

 

 Διατηρήστε το προσωπικό και συνεχίστε την 
εκπαίδευση με επίκεντρο τον πελάτη 

 Επεκτείνετε τη γκάμα των προϊόντων για να 
προσελκύσετε περισσότερους πελάτες. 

 Προμηθευτείτε νέα προϊόντα τοπικά 

 Έχετε αρκετό χώρο για να στεγάσει τη γκάμα 
των προϊόντων που θέλουν οι πελάτες. 

 

 Διαχειριστείτε τις οικοδομικές εργασίες και 
οποιαδήποτε αλλαγή στην επιχείρηση 

 

 

Αφού προσδιοριστούν οι ΚΠΕ του οργανισμού, μπορούν να αναπτυχθούν 
Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI). Οι KPIs περιλαμβάνουν συγκεκριμένα, 
μετρήσιμα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποφασιστεί εάν 
έχουν επιτευχθεί οι ΚΠΕ και οι στρατηγικοί στόχοι. 

 



 

 
 

Προσδιορισμός και ανάπτυξη των ΚΠΣ σας 

 
 Περιγραφή 
Βήμα 1: 

 

Καθορίστε (ή κοιτάξτε ξανά) την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού σας. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Βήμα 2: 
 

Για κάθε στρατηγικό στόχο, αναρωτηθείτε: «Ποια δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την επίτευξη 
αυτού του στόχου;» 
Οι απαντήσεις στην ερώτηση είναι πιθανά ΚΠΕ. 

 

Βήμα 3: 
 

Αξιολογήστε τη λίστα των υποψηφίων ΚΠΕ για να προσδιορίσετε αυτά που είναι απαραίτητα για την 
επίτευξη του στόχου και της αποστολής σας – αυτά είναι οι ΚΠΕ του οργανισμού σας. 
 

 

Βήμα 4: Πώς θα μοιραστείτε τους ΚΠΕ με άτομα της επιχείρησής σας και ιδιαίτερα τα μέλη της ομάδας που είναι 
υπεύθυνα για την παράδοσή τους; 

 

Βήμα 5: Πώς θα παρακολουθείτε και θα μετράτε κάθε ένα από τους ΚΠΕ; 
 

 

Βήμα 6: Πώς θα παρακολουθήσετε και θα επαναξιολογήσετε τους ΚΠΕ για να βεβαιωθείτε ότι παραμένετε σε καλό 
δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και της αποστολής;  

  

 

 
 



 

 
 

8. Εργαλείο: Επιχειρηματικό Σχέδιο 
 
 
 

Σκοπός: 

Είναι ένας οδηγός για το πώς μια εταιρεία θα πετύχει τους στόχους της. Για όποιον ξεκινά μια επιχείρηση, 
η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα ζωτικό πρώτο βήμα. Η ύπαρξη αυτών των 
συγκεκριμένων ορόσημων θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της επιτυχίας της επιχείρησης (ή της 
έλλειψής της). Υπάρχουν διαφορετικά επιχειρηματικά σχέδια για διαφορετικούς σκοπούς και τα καλύτερα 
επιχειρηματικά σχέδια είναι ζωντανά έγγραφα που ανταποκρίνονται σε πραγματικούς παράγοντες όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα. 

 

Περιγραφή: 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που συνοψίζει τους λειτουργικούς και οικονομικούς στόχους 
μιας επιχείρησης. Είναι ο οδικός χάρτης μιας επιχείρησης προς την επιτυχία με λεπτομερή σχέδια και 
προϋπολογισμούς που δείχνουν πώς θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι. 
Εάν έχετε μια ιδέα για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να σας 
βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η επιχειρηματική σας ιδέα είναι βιώσιμη. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσετε 
μια επιχείρηση εάν υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου πιθανότητες η επιχείρηση να είναι κερδοφόρα, και ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο βοηθά να υπολογίσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
άνθρωποι που ξεκινούν νέες επιχειρήσεις δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν την 
επιχείρηση που θέλουν να ξεκινήσουν. Εάν απαιτείται χρηματοδότηση εκκίνησης, πρέπει να έχετε ένα 
επιχειρηματικό σχέδιο έτοιμο για επενδυτές για να δείξετε στους δυνητικούς επενδυτές που να δείχνει πώς 
η προτεινόμενη επιχείρηση θα είναι κερδοφόρα. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα απίστευτα χρήσιμο εργαλείο για τον 
καθημερινό επιχειρηματικό σχεδιασμό. Για να είναι όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικό, θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να ενημερώνεται 
όπως απαιτείται. 

 
Βασικά χαρακτηριστικά  

 Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα γραπτό έγγραφο που περιγράφει τις βασικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες μιας εταιρείας, τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να επιτύχει 
τους στόχους της. 

 Οι startup εταιρείες χρησιμοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για να ξεκινήσουν και να 
προσελκύσουν εξωτερικούς επενδυτές. 

 Οι επιχειρήσεις μπορεί να καταλήξουν σε ένα πιο μακροσκελές παραδοσιακό επιχειρηματικό 
σχέδιο ή ένα πιο σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο εκκίνησης. 

 Τα καλά επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύνοψη, προϊόντα και υπηρεσίες, 
στρατηγική και ανάλυση μάρκετινγκ, οικονομικό σχεδιασμό και προϋπολογισμό. 

 
Τα επιχειρηματικά σχέδια μπορεί να είναι μακρά και πολύπλοκα, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Στην 
πραγματικότητα, ένα μονοσέλιδο επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί συχνά να είναι καλύτερο και πιο ισχυρό από 
ένα παραδοσιακό σχέδιο. Η σύνταξη ενός σχεδίου μιας σελίδας είναι επίσης μια χρήσιμη άσκηση, επειδή σας 



 

αναγκάζει να σκεφτείτε κριτικά για την επιχείρησή σας και να φτάσετε σωστά του τι κάνετε. 
 

Επιχειρηματικό σχέδιο μιας σελίδας 
Επισκόπηση επιχείρησης  

Το όραμά μας  

Η αποστολή μας  

Το προϊόν που 
παρέχουμε 

 

 
Ανάλυση Αγοράς 

Σε ποιους στοχεύουμε  

Το πρόβλημα που λύνουμε  

Οι ανταγωνιστές μας  

Το ανταγωνιστικό μας 
πλεονέκτημα 

 

 
Σχέδιο μάρκετινγκ και πωλήσεων 

Κανάλια μάρκετινγκ  

Υλικά μάρκετινγκ  

Στρατηγική 
τιμολόγησης 

 

Κανάλια διανομής  

 
Οικονομικό σχέδιο 

Στόχος  

Προϋπολογισμός  

Μέθοδος 
συγκέντρωσης 
κεφαλαίων 

 

 
3 βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο και πώς θα μετρηθούν: 

1  

2  

3  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
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1. Εργαλείο: Μοναδική Πρόταση Πώλησης (USP) 
 
 

Σκοπός: 

Για να διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας, την υπηρεσία ή το προϊόν σας από αυτά που προσφέρουν 
οι ανταγωνιστές σας, διασφαλίζοντας ότι ξεχωρίζετε στην αγορά και αυξάνετε τη βάση πελατών σας 
μέσω της προώθησης ενός μοναδικού χαρακτηριστικού ή του αντιληπτού οφέλους. 

Περιγραφή: 
 

Γιατί είναι σημαντικό να έχετε μια Μοναδική Πρόταση Πώλησης;  
 

● Επικοινωνία: Μια ισχυρή μοναδική πρόταση πώλησης θα επικοινωνήσει ξεκάθαρα ένα μοναδικό 
ή συγκεκριμένο όφελος που προσφέρεται μόνο από εσάς. Θα σας κάνει να ξεχωρίζετε από τους 
ανταγωνιστές σας και θα βοηθήσει τους πελάτες να διαφοροποιήσουν τις επιλογές που έχουν.  

 

● Πώληση: Μια μοναδική πρόταση πώλησης είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας 
πώλησης, ειδικά εάν υπάρχουν πολλές επιλογές σε αυτήν την αγορά. 

 

● Αποστολή: Μια μοναδική πρόταση πώλησης είναι εξίσου σημαντική για όσους ανήκουν 
στην επιχείρηση, καθώς σας κάνει να σκεφτείτε τη δήλωση αποστολής σας και γιατί  
υπάρχετε ως επιχείρηση. 

 

● Πελάτες στόχος: Μια μοναδική πρόταση πώλησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε σε ποιον 
απευθύνεται η επιχείρησή σας, τι σας ωθεί να προσφέρετε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που 
προσφέρετε και πώς θέλετε να έχετε μοναδικό αντίκτυπο.  

 

● Αγοραστικές αποφάσεις: Οι πελάτες θα αγοράσουν από εσάς λόγω της μοναδικής πρότασης 
πώλησής σας. σας διαφοροποιεί και σας ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές σας. 

 
● Στρατηγική Μάρκετινγκ: Η μοναδική πρόταση πώλησης αποτελεί σημαντικό μέρος της 

στρατηγικής μάρκετινγκ για την προσέλκυση νέων πελατών και τη διατήρηση των υπαρχόντων 
πελατών. 

 
Ένα παράδειγμα Μοναδικής Πρότασης Πώλησης είναι: 

 

“Ευέλικτες και οικονομικές πιστοποιήσεις στο διαδίκτυο που προσφέρουν ατομική 
υποστήριξη με επίκεντρο την ανάπτυξη της ατομικής απόδοσης.” 

 
Όταν γράφετε το μοναδικό σας σημείο πώλησης, βάλτε τον εαυτό σας στη 

θέση του πελάτη σας και σκεφτείτε προσεκτικά τι θέλει πραγματικά ο πελάτης 

σας. Γνωρίστε και κατανοήστε τις αγοραστικές συμπεριφορές των πελατών 

σας, τις αγοραστικές αποφάσεις και γιατί να αγοράσουν από εσάς.. 
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   Ετοιμάζοντας τη Μοναδική Πρόταση Πώλησης σας 
 

 Περιγραφή  Θεωρήσεις  

 
Βήμα 1 

Προσδιορίστε τους πελάτες-
στόχους (σε συνέχεια της 
τμηματοποίησης πελατών) 

Ποιοι είναι αυτοί? Ποιες είναι οι 
ανάγκες, οι φιλοδοξίες, τα κίνητρα 
κ.λπ.; Σε ποιο περιβάλλον 
λειτουργούν; 

Βήμα 2 
Προσδιορίστε τα ζητήματα 
για τα οποία χρειάζονται 
λύσεις 

Ποιοι είναι οι στόχοι τους; Ποιες είναι οι 
προκλήσεις και τα εμπόδια τους; 

Βήμα 3 
Προσδιορίστε τα οφέλη που έχει 
να προσφέρει το προϊόν ή η 
υπηρεσία 

Επικεντρωθείτε σε αυτά που θα δώσουν 
λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο 
πελάτης 

 
Βήμα 4 

Προσδιορίστε τα οφέλη στο τρίτο 
στάδιο που είναι ανώτερα από 
τον ανταγωνισμό 

Επιλέξτε τα δύο ή τα τρία πιο δυνατά 
προϊόντα για να εστιάσετε 

Βήμα 5 
Παρέχετε τα στοιχεία για 
αυτά τα «μοναδικά» οφέλη 

Αυτά είναι τα διαφοροποιητικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας 

Βήμα 6 
Διατυπώστε την πρόταση με 
διακριτικό και συναρπαστικό 
τρόπο 

Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα των πελατών, 
καθώς όλα αυτά αφορούν τα προβλήματά 
τους και τα οφέλη που θα έχουν 

 

 
Βήμα 7 

 

 

Προσδιορίστε τη θέση της 
τιμής του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας 

Εάν υπάρχει υψηλός βαθμός 
διαφοροποίησης στην αξία του πελάτη, 
τότε θα μπορούσε να χρεωθεί ένα 
ασφάλιστρο τιμής.  

 

Τελικά το προϊόν/η υπηρεσία πρέπει να 
παρέχει καλή σχέση ποιότητας/τιμής 
έναντι των εναλλακτικών στα μάτια του 
πελάτη 

 

 
Βήμα 8 

 
Κατανοήστε τους περιορισμούς 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε 
σύγκριση με τον ανταγωνισμό 

Εάν αυτά δεν εκτιμώνται από τον 
πελάτη-στόχο, τότε δεν είναι 
σημαντικά  

Εάν εκτιμώνται από τον πελάτη-
στόχο, τότε θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη 
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2. Εργαλείο: Πρότυπο Σχεδίου Μάρκετινγκ  
 
 

Σκοπός: 

 
Απλά: Για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, χρειάζεστε ένα σχέδιο μάρκετινγκ. Η σύνταξη ενός σχεδίου 
μάρκετινγκ μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε τη στρατηγική μάρκετινγκ και να εντοπίσετε τις 
καλύτερες δραστηριότητες και κανάλια για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Με απλά 
λόγια, σας βοηθά να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι, γιατί και τα πώς όλων των δραστηριοτήτων 
μάρκετινγκ. 

 

Περιγραφή: 
 

Ένα σχέδιο μάρκετινγκ είναι ένα επιχειρησιακό έγγραφο που περιγράφει μια διαφημιστική στρατηγική 

που θα εφαρμόσει ένας οργανισμός για να δημιουργήσει δυνητικούς πελάτες και να φτάσει στην αγορά-

στόχο του. Το σχέδιο προσδιορίζει την αγορά-στόχο, την πρόταση αξίας της επωνυμίας ή του προϊόντος, 

τις καμπάνιες που πρόκειται να ξεκινήσουν. Το ψηφιακό μάρκετινγκ δείχνει αποτελέσματα σχεδόν σε 

πραγματικό χρόνο και γι' αυτό χρησιμοποιείται συχνά και σε τακτική βάση. 

 Ένα σχέδιο μάρκετινγκ θα πρέπει ιδανικά να περιλαμβάνει: 

 Τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους μάρκετινγκ σας 

 Μια περιγραφή του κοινού-στόχου ή του αγοραστή σας 

 Μία ή περισσότερες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ υψηλού επιπέδου 

 Μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς 

 Βασικούς δείκτες απόδοσης ( KPIs ) 

● Οποιονδήποτε προϋπολογισμό ή οικονομικό παράγοντα 

 

Αφού γράψετε το σχέδιο μάρκετινγκ, μπορείτε να το αναθεωρείτε όσο 

συχνά χρειάζεται όσο ανακαλύπτετε νέες προκλήσεις, προσπαθήστε να 

λάβετε σχόλια από τους πελάτες σας! 

 

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο μάρκετινγκ 
1. Ξεκινήστε με μια περίληψη ή μια σύντομη επισκόπηση της εταιρείας σας και τα βασικά σημεία από ολόκληρο το 

σχέδιο μάρκετινγκ 
2. Δηλώστε την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της εταιρείας σας. 
3. Προσδιορίστε την αγορά και τον ανταγωνισμό. 
4. Καθορίστε τον πελάτη-στόχο σας 
5. Καταγράψτε τους στόχους μάρκετινγκ σας (θυμηθείτε να δημιουργήσετε στόχους SMART) 
6. Καταγράψτε τη στρατηγική μάρκετινγκ (Τι να κάνετε, πώς να το κάνετε και τα κανάλια που θα χρησιμοποιήσετε) 
7. Καθορίστε τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ. 
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3. Εργαλείο: Σχέδιο προγραμματισμού Κοινωνικών δικτύων 
 
 

 

Σκοπός: 
«Αν αποτύχεις να προγραμματίσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις» - Μπέντζαμιν Φράνκλιν 

Το πρόγραμμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σάς επιτρέπει να αποφασίσετε τι θα δημοσιεύσετε και 
πότε θα το δημοσιεύσετε εβδομάδες ή μήνες νωρίτερα. Ένα πρόγραμμα αναρτήσεων θα σας κρατά 
οργανωμένους και θα διασφαλίζει ότι δημιουργείτε περιεχόμενο εκ των προτέρων για όλες τις επερχόμενες 
καμπάνιες σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Περιγραφή: 
 

Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την επικοινωνία με 

το κοινό-στόχο σας για πολλούς λόγους, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η προώθηση και η ενίσχυση της 

αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας σας. Το σχέδιο προγραμματισμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί 

να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε και να προγραμματίσετε τις αναρτήσεις των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης σε πολλές πλατφόρμες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ώστε να έχετε τη μέγιστη προσέγγιση 

κοινού. Μπορείτε να ανεβάσετε την εικόνα και το κείμενο που πρόκειται να δημοσιευτεί και να καθορίσετε 

ποια ημέρα και ώρα θα δημοσιευθούν. 

 
Δοκιμάστε τα εργαλεία προγραμματισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης εκ των προτέρων και να κάνετε τις αναρτήσεις σε πλατφόρμες 
ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές! 

 
 
Δοκιμάστε τα εργαλεία προγραμματισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε τη στρατηγική σας στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης εκ των προτέρων και να κάνετε τις αναρτήσεις σε πλατφόρμες 
ευκολότερες και πιο αποτελεσματικές! 

 
Πώς να το κάνετε σωστά; 
 

 Επιλέξτε την κατάλληλη ώρα για ανάρτηση ανάλογα με το κοινό και την κοινωνική πλατφόρμα 

 Δημοσιεύστε με συνέπεια (έτσι το κοινό σας θα γνωρίζει τι και πότε να περιμένει τις αναρτήσεις 
σας) 

 Χρησιμοποιήστε συντομευτικό URL όπως το bit.ly 

 Συμπεριλάβετε το κοινό (για παράδειγμα κάνοντας ερωτήσεις, δημιουργώντας polls ή με δωρεάν 
δώρο) 

 Αξιολογήστε την απόδοσή σας (για παράδειγμα με το Google analytics ή τον διαχειριστή 
επιχειρήσεων Facebook) 

 Προσθέστε αξία στους ακόλουθούς σας (μην δημοσιεύετε μόνο για δημοσίευση) 
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 Δημοσιεύστε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου (εκπαιδευτικό ή ενημερωτικό, προωθητικό 
κ.λπ.) 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 

ΕΧΕΤΕ: 

 Απάντησες σε όλα τα άμεσα και προσωπικά μηνύματα; 

 Ελέγξατε όλες τις αναφορές και αντέδρασε σε αυτές; 

 Είδατε όλα τα σχόλια και τις αντιδράσεις; 

 Προγραμματισμένες αναρτήσεις για την επόμενη μέρα/εβδομάδα; 

 Είδατε όλα τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 Ελεγχόμενες λέξεις-κλειδιά; 

 Ελέγξτε τα ανταγωνιστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 
 

 
 
  

Training Module: Developing a Business Plan 
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4. Εργαλείο: Οδηγίες για Branding 
 
 
 

Σκοπός: 

 
Για να διασφαλίσετε ότι η εταιρεία σας παρουσιάζεται με συνεπή και προγραμματισμένο τρόπο και ότι 
όλα τα μηνύματα, οι διαφημίσεις, οι προσφορές και οι παρουσιάσεις είναι «on-brand». 

 

Περιγραφή: 
 

Τι πρέπει να συμπεριλάβετε σε έναν Οδηγό Branding της επωνυμίας; 
 
Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές για την ταυτότητα της 
επωνυμίας σας και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να παρουσιάζεται στους πελάτες, τους υπαλλήλους, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές. Συνήθως, θα περιλαμβάνει: 
 

 Λογότυπο: Καθορίστε τις μορφές χρώματος για τον ιστό και την εκτύπωση (π.χ. οδηγίες σχετικά με το 
ελάχιστο μέγεθος και το μέγεθος του λογότυπου σε σχέση με άλλα στοιχεία, όπως ετικέτες, θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνονται για να διατηρηθεί η ακεραιότητα της οπτικής ταυτότητας μιας επωνυμίας 
κατά την αναπαραγωγή). 

 Γραμματοσειρές: Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν στο λογότυπο και το υλικό μάρκετινγκ, 
συμπεριλαμβανομένης της γραμματοσειράς, των μεγεθών γραμματοσειράς (π.χ. τίτλοι έναντι 
αντιγράφου σώματος) και προτιμήσεις μορφοποίησης για το αντίγραφο. 

 Στυλ ιστού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αυτές οι οδηγίες βοηθούν στη διασφάλιση της 
συνέπειας στο στυλ και στη διάρκεια της ανάρτησης, καθώς και συνέπεια σε στοιχεία όπως κουμπιά 
και φόρμες που είναι συνεπείς σε πολλές ιστοσελίδες. 

 Ηλεκτρονικά αρχεία: Τα αρχεία όπως το Word, το PowerPoint ή το Excel πρέπει επίσης να είναι 
συνεπή, επιτρέποντας μια κοινή «εμφάνιση και αίσθηση» αναφορών, επιστολών, παρουσιάσεων και 
άλλων εγγράφων και αρχείων. 

 
Υπάρχουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν Οδηγό Branding, 
όπως: 
  

 Λογότυπα: πλήρη λογότυπα, δευτερεύοντα λογότυπα και εικονίδια 

 Παλέτα χρωμάτων: κύρια και δευτερεύοντα χρώματα 

 Εικόνες: φωτογραφίες, εικονογραφήσεις και έργα τέχνης 

 Φωνή και τόνος: πώς η επωνυμία χρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα συναισθήματα 
 

 

Ένας οδηγός branding ορίζει τις οδηγίες για τη διατήρηση της ταυτότητας της 

επωνυμίας σας. Επομένως, είναι σημαντικό να ξοδεύετε χρόνο και πόρους 

σε αυτό τώρα για να το κάνετε σωστά κάθε φορά. 
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Παράδειγμα Branding 
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5.Εργαλείο: Σχέδια Διαχείρισης Βασικού Λογαριασμού Πελάτη  

 
 

Σκοπός: 

Οι επιχειρήσεις έχουν συχνά μικρό αριθμό σημαντικών πελατών ή «βασικούς λογαριασμούς» που αξίζουν 
ένα αποκλειστικό σχέδιο για τη μεγιστοποίηση της δυνητικής αξίας ενός πελάτη μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα. 

 

Περιγραφή: 
 
Ένα Σχέδιο Διαχείρισης Βασικού Λογαριασμού ή Σχέδιο Λογαριασμού Βασικών Πελατών είναι ένα έγγραφο 
που περιγράφει την τρέχουσα και προγραμματισμένη σχέση μεταξύ ενός οργανισμού και καθενός από τους 
πιο σημαντικούς πελάτες του. Το σχέδιο θα πρέπει να συνοψίζει βασικές πληροφορίες για τον πελάτη και να 
καθορίζει σχέδια και στρατηγικές για την ανάπτυξη της σχέσης με τον πελάτη που με τη σειρά του θα αυξήσει 
την ποιότητα της σχέσης και τη χρηματική αξία της σχέσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.  
 

Ακολουθούν τα μέρη του σχεδίου λογαριασμού βασικού πελάτη: 
 

Ενότητα 1: Επισκόπηση επιχειρήσεων 

Ενότητα 2: Βασικές Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες 

Ενότητα 3: Πεδίο πελατειακών σχέσεων 

Ενότητα 4: Προϊόντα πελατών και έσοδα 

Ενότητα 5: Ανάλυση ανταγωνιστών  

Ενότητα 6: Διαδικασία αγοράς και σημεία πώλησης 

Ενότητα 7: Στόχοι και Στρατηγική Σχέσεων 

 
Το Παράρτημα 1 παρέχει ένα πρότυπο που σας δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσετε ένα Πρόγραμμα 
λογαριασμού βασικού πελάτη για κάθε έναν από τους βασικούς πελάτες σας. 

 

Είναι σημαντικό να σχεδιάσετε πώς να διαχειριστείτε και να 
αναπτύξετε τη σχέση σας με σημαντικούς πελάτες για να 
μεγιστοποιήσετε την αξία του λογαριασμού με την πάροδο του 
χρόνου – θυμηθείτε: 

 
«Αν αποτύχεις να προγραμματίσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις» (Benjamin Franklin) 
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Παράρτημα 1: Πρόγραμμα λογαριασμού βασικού πελάτη (πρότυπο) 
 
 
 
 

 
<εισαγωγή εταιρικού λογότυπου> 

 
<εισαγωγή λογότυπου οργανισμού κλειδιού λογαριασμού> 

 
 
 

Σχέδιο λογαριασμού βασικού πελάτη 

 
<εισαγωγή ονόματος βασικού λογαριασμού πελάτη>] 

 
 
 
 

Προσχέδιο από : <εισάγετε όνομα Διαχειριστή > 

 
 

<εισάγετε ημερομηνία εντύπου /τελευταία ανασκόπηση>



 

Πίνακας περιεχομένων 
 

Πίνακας περιεχομένων 

Ενότητα 1: Επισκόπηση επιχειρήσεων 

Ενότητα 2: Βασικές Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες 

Ενότητα 3: Πεδίο πελατειακών σχέσεων 

Ενότητα 4: Προϊόντα πελατών και έσοδα 

Ενότητα 5: Ανάλυση ανταγωνιστών λογαριασμού 

Ενότητα 6: Διαδικασία αγοράς και σημεία πώλησης 

Ενότητα 7: Στόχοι και Στρατηγική Σχέσεων 

Ενότητα 8: Ευκαιρίες πωλήσεων, στόχοι και κίνδυνοι 

Ενότητα 9: Σχέδιο Δράσης 

Παράρτημα 1: Πλαίσιο DACI 

 
 
Ενότητα 1: Επισκόπηση επιχειρήσεων 

 
Αυτή η ενότητα θα πρέπει να χρησιμεύει ως επισκόπηση για τον Υπεύθυνο Βασικού Λογαριασμού και τα μέλη της ομάδας. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνει βασικά στοιχεία και δεδομένα για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το ιστορικό του, έτσι ώστε όλοι να 
κατανοούν πώς το προϊόν ή η υπηρεσία της εταιρείας σας μπορεί να τους βοηθήσει καλύτερα. 

 
 

Γρήγορα γεγονότα 
 

Ονομα εταιρείας:   <Εισαγωγή ονόματος εταιρείας> 
Τοποθεσία εταιρείας:  <Εισαγωγή τοποθεσίας εταιρείας> 
Εταιρικός Ιστότοπος:  <Εισαγωγή εταιρικού ιστότοπου> 
Βιομηχανία:   <Εισαγωγή εταιρικού κλάδου> 

 
Έτος ίδρυσης:   <Εισαγωγή έτους ίδρυσης> 
Ετήσια έσοδα:   <Εισαγωγή ετήσιων εσόδων> 
Αριθμοί Υπαλλήλων:  <Εισαγωγή Αριθμού Υπαλλήλων> 

 
Επικοινωνία βασικού λογαριασμού:  <Εισαγωγή ονόματος > 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   <Εισαγωγή email > 
Τηλεφωνικό νούμερο:   <Εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου > 
 



 

 

Όραμα, αποστολή και στόχοι της εταιρείας 

 
<Εισαγάγετε το όραμα, την αποστολή και/ή τους στόχους του βασικού λογαριασμού πελάτη> 

 
 

Αγορά(εις) στόχοι εταιρείας 
 

<Εισαγάγετε μια περιγραφή των αγορών-στόχων του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των 
προσώπων αγοραστή, του μεγέθους της αγοράς, των ψυχογραφικών και δημογραφικών στοιχείων, 
της τοποθεσίας κ.λπ.> 

 

Ενότητα 2: Βασικές Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες 
 

Αυτή η ενότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις προσδοκίες αξίας του πελάτη του βασικού 
λογαριασμού σας για τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες που 
έχουν πιο στρατηγικό χαρακτήρα. Αυτές οι σχέσεις προστατεύουν από τον ανταγωνισμό ενώ 
αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών. 

Χρησιμοποιώντας τα θεμέλια από την προηγούμενη ενότητα, συμπληρώστε τις παρακάτω 
προτροπές, ώστε να κατανοήσετε τις προτεραιότητες του λογαριασμού. Συμπληρώστε τα 
δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τον Βασικό Πελάτη του Λογαριασμού σας μιλώντας σε βασικές 
επαφές εντός του οργανισμού τους όπου είναι δυνατόν. 

 

Βραχυπρόθεσμες, Μακροπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες 
προτεραιότητες  
 
<Εισαγάγετε τις Βραχυπρόθεσμες, Μεσοπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Προτεραιότητες της Εταιρείας > 

 

Βασικά Έργα 
 
< Εισαγάγετε τα βασικά έργα της εταιρείας και περιγράψτε πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας. > 

 
Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) 

 
< Εισαγάγετε τις μετρήσεις στις οποίες εστιάζει ο λογαριασμός. > 
 

 

  



 

 
 
Ενότητα 3: Πεδίο πελατειακών σχέσεων 

 

Συμπεριλάβαμε προτροπές στην πρώτη ενότητα για το σημείο επαφής, αλλά εάν αυτό το KAC είναι 
άγνωστο – ή αν αυτό το υπάρχον σημείο επαφής μπορεί να αλλάξει – αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει 
να περιορίσετε το καλύτερο άτομο με το οποίο μπορείτε να μιλήσετε. 
 
Επιπλέον, καθώς η σχέση σας ενισχύεται και αναπτύσσεται με αυτόν τον λογαριασμό, είναι αναπόφευκτο 
να εμπλακούν περισσότερα άτομα από την εταιρεία σας και τον οργανισμό του πελάτη του βασικού 
λογαριασμού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να χαρτογραφηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η 
ανάπτυξη αυτής της σχέσης με την πάροδο του χρόνου. 
 
 

(Ιδανικό) Προφίλ Πελάτη 
 
<Προσδιορίστε ποιους τίτλους εργασίας στοχεύετε, πόσους από αυτούς υπάρχουν στον λογαριασμό για 
τον οποίο σχεδιάζετε και ποια χρήση έχουν για το προϊόν σας.> 
 

Ιστορικό αλληλεπίδρασης πελατών 

 
<Συνοψίστε συνοπτικά ή απαριθμήστε κουκκίδες στο ιστορικό σας με αυτόν τον λογαριασμό. Αυτό θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τις αρχικές προσπάθειες προσέγγισης, την κατάσταση του έργου και το στάδιο 
του κύκλου ζωής.> 
 

Ενδιαφερόμενα μέρη 

 
<Παραγράψτε τους κύριους ενδιαφερόμενους που έχετε ή αναμένετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη σχέση 
τόσο από την πλευρά σας όσο και από την πλευρά του λογαριασμού σας. Κάθε πρόσωπο που 
εκπροσωπείται θα πρέπει να έχει: 
 
- Ονομα 

- Ρόλος στην Εταιρεία 
- Προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας & πληροφορίες> 

 
 
 

 
 
  



 

 
 
Ενότητα 4: Προϊόντα πελατών και έσοδα 

 

Επιδιώξτε να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε μια αμοιβαία επωφελή σχέση με τους βασικούς 
λογαριασμούς πελατών με τους οποίους θέλετε να συνεργαστείτε. 
 
Οι πιθανότητες είναι ότι οι (υποψήφιοι) πελάτες σας έχουν μια λίστα επιλογών και αν θέλετε να 
παραμείνουν μαζί σας, θα χρειαστεί να τους δείξετε ότι είστε κάτι παραπάνω από απλός πωλητής για 
αυτούς. Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιγράφει πώς θα το κάνετε - στοχεύστε να συμπεριλάβετε τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

 
 

Απόδοση πωλήσεων 

 
<Ποια είναι τα έσοδά σας από αυτόν τον λογαριασμό (προβάλλεται εάν ο λογαριασμός είναι ο 
υποψήφιος) και πώς συμβάλλει σε αυτόν τον αριθμό κάθε μεμονωμένο προϊόν ή υπηρεσία που 
προσφέρετε;> 
 

 

Περιθώριο Απόδοσης 

 
<Ποιο είναι το κέρδος σας από αυτόν τον λογαριασμό (προβάλλεται εάν ο λογαριασμός είναι ο 
υποψήφιος) και πώς κάθε μεμονωμένο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρετε συνεισφέρει σε αυτόν τον 
αριθμό;> 
 

 

Ετήσια έσοδα: Νίκες και ήττες 

 
<Συμπερίληψη πραγματικών στοιχείων ή προβλέψεων για κόστη ενσωμάτωσης, ανοδικές πωλήσεις, 
υποβαθμίσεις, αυξήσεις τιμών ή/και ρυθμό απόκλισης με την πάροδο του χρόνου.> 

 
 
  



 

 
Ενότητα 5: Ανάλυση ανταγωνιστών  

 

Όλες οι εταιρείες ανησυχούν για τους ανταγωνιστές και, αν θέλετε να συνεργαστείτε στενά με τους 
βασικούς λογαριασμούς πελατών σας , θα πρέπει επίσης να νοιαστείτε. 
 
Με βάση την έρευνά σας και τις συνομιλίες με εκπροσώπους του λογαριασμού σας, συντάξτε μια λίστα 
με τους ανταγωνιστές του λογαριασμού σας, καθώς και τα συγκριτικά δυνατά και αδύναμα σημεία του. 
 

Ανταγωνιστές λογαριασμού 

 
< Καταχωρίστε τους βασικούς ανταγωνιστές του λογαριασμού σας.> 
 

Δυνατά σημεία των ανταγωνιστών 

 
<Καταγράψτε τα βασικά δυνατά σημεία του λογαριασμού σας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό του. 
Αυτό μπορεί να μορφοποιηθεί ως μια λίστα με τα δυνατά σημεία που δεν έχει ο ανταγωνισμός ή ως ένα 
γράφημα που συγκρίνει τα δυνατά σημεία της εταιρείας σας γραμμικά με τους ανταγωνιστές.> 
 

 

Αδυναμίες των ανταγωνιστών 
 

<Καταγράψτε τις βασικές αδυναμίες του λογαριασμού σας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό του. Αυτό 
μπορεί να μορφοποιηθεί ως μια λίστα αδυναμιών που δεν έχει ο ανταγωνισμός ή ως ένα γράφημα που 
συγκρίνει τα δυνατά σημεία της εταιρείας σας γραμμικά με τους ανταγωνιστές.> 
 

 

Ενότητα 6: Διαδικασία αγοράς και σημεία πώλησης 
 

Αυτή η ενότητα θα πρέπει να περιγράφει πώς και γιατί ο λογαριασμός επέλεξε (ή πιθανώς θα επιλέξει) 
να συνεργαστείτε μαζί σας. Σκεφτείτε πού βρίσκονται μαζί σας οι πελάτες του βασικού λογαριασμού σας 
σε αυτό το στάδιο και γιατί θα σας χρειάζονταν. 
 
 

Το ταξίδι του αγοραστή 

 
<Για υπάρχοντες λογαριασμούς, εξηγήστε τη διαδικασία του ταξιδιού του αγοραστή – το χρονοδιάγραμμα, 
τα στάδια του κύκλου ζωής και πού βρίσκεται τώρα ο λογαριασμός. Για πιθανούς πελάτες, επισημάνετε 
το ταξίδι ενός προβλεπόμενου αγοραστή και το χρονοδιάγραμμα για το πώς θα μεταφέρετε τον 
λογαριασμό από άγνωστο σε πελάτη.> 
 
 

Περιεχόμενο και κανάλια 

 
<Σκεφτείτε ποιες πληροφορίες καταναλώνουν οι αγοραστές σας – ειδικά που σχετίζονται με τον κλάδο 
και το προϊόν σας – και πού μπορεί να πάρουν αυτές τις πληροφορίες.> 
 



 

 

 
 
Κριτήρια αξιολόγησης 

 
<Ποιους παράγοντες εξετάζει/εξέτασε ο λογαριασμός σας πριν από την αγορά και ανταποκρίνεστε σε αυτές 
τις κατηγορίες και ποια μαθήματα πήρατε για την απόδοσή σας σε αυτές τις κατηγορίες για μελλοντικές 
πωλήσεις;> 
 

 

Βασικά Κριτήρια Απόφασης 
 
<Ποιοι παράγοντες είναι οι πιο σημαντικοί για το άτομο ή τα άτομα στα οποία πούλησες (ή πουλάς); Πώς 
περιμένεις να κερδίσεις με την απόδοσή σου σε αυτά τα κριτήρια;> 

 
 

 

Ενότητα 7: Στόχοι και Στρατηγική Σχέσεων 
 

Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στη σχέση σας με τον Βασικό Πελάτη του Λογαριασμού σας, θα πρέπει 
να έχετε μια ξεκάθαρη ιδέα για το πώς θέλετε να εξελιχθεί – είτε πρόκειται για την απόκτηση του πελάτη 
είτε για τον καθορισμό πολιτικών για την πώληση ή τη διατήρηση της τρέχουσας συμφωνίας. 
 
 

Τρέχουσα κατάσταση σχέσης 

 
<Τι είστε στον λογαριασμό αυτήν τη στιγμή; (Δυνητικός) Προμηθευτής, Προτιμώμενος Προμηθευτής, 
Συνεργάτης Σχεδιασμού, Αξιόπιστος Σύμβουλος, κ.λπ.> 
 

Βασικοί επιχειρηματικοί εταίροι 
 
<Εμπλέκονται άλλοι λογαριασμοί, εταιρείες ή πελάτες σε αυτήν τη σχέση και αν ναι, σε ποιο βαθμό;> 
 

Στόχος Σχέσεων 
 
<Ποια κατάσταση σχέσης ή στάδιο κύκλου ζωής θέλετε να επιτύχει αυτός ο λογαριασμός και μέχρι πότε;> 
 

Στρατηγική Προόδου Σχέσεων 
 
<Ποια διαδικασία θα σχεδιάσετε και θα εκτελέσετε για να προχωρήσετε τον λογαριασμό σας στο επιθυμητό 
στάδιο;> 

 
  



 

 
 
Ενότητα 8: Ευκαιρίες Πωλήσεων, Στόχοι και Κίνδυνοι 

 

Σε αυτήν την ενότητα, αναφέρετε τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τον λογαριασμό σας να 
επιτύχει τους στόχους του, μαζί με τους στόχους/προβολές εσόδων και τυχόν αποκλεισμούς ή πιθανές 
αντιρρήσεις. 
 
 

Προιόντα και Υπηρεσίες 

 

<Παραθέστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σκοπεύετε να πουλήσετε ή έχετε πουλήσει σε κάθε Πελάτη 
Βασικού Λογαριασμού. Συμπεριλάβετε το σημείο τιμής κάθε στοιχείου γραμμής, την ποσότητα και πόσο 
χρόνο θα διαρκέσει το καθένα για τον πελάτη πριν από την ανανέωση/παραγγελία.> 

 
 

[Χρονική περίοδος] Στόχοι εσόδων 
 
<Για τη χρονική περίοδο της επιλογής σας, ποιοι είναι οι στόχοι εσόδων σας για αυτόν τον λογαριασμό;> 
 

 
Ευκαιρίες cross-sell & Upsell 
 
<Εκτός από τις ευκαιρίες που αναφέρονται προηγουμένως, τι μπορείτε ή θα προτείνετε ως ευκαιρία cross-
sell ή upsell καθώς η σχέση σας με τον λογαριασμό ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου;> 
 

 
Κίνδυνοι, Εμπόδια, Περιορισμοί και Λειτουργικοί Περιορισμοί 

 
<Ποια προβλήματα υπάρχουν με τον τρόπο πώλησης, διασταυρούμενης πώλησης ή υπερπώλησης του 
λογαριασμού σας σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία γραμμής; > 

 
 

Ενότητα 9: Σχέδιο Δράσης 
 

Όλο το προηγούμενο περιεχόμενο θα πρέπει να οδηγεί σε αυτήν την ενότητα. Περιγράψτε ποια βήματα 
θα λάβει η εταιρεία σας για να εξασφαλίσει την επιχείρηση αυτού του λογαριασμού μακροπρόθεσμα. 
Συγκεκριμένα, αυτή η ενότητα θα πρέπει να αφορά τους ακόλουθους τομείς: 
 
 

Κορυφαίοι πέντε στόχοι 
 
<Ποια είναι τα πέντε κυρίαρχα παραδοτέα και προσδοκίες από αυτήν την πρωτοβουλία. Μπορεί να είναι 
έσοδα, διάρκεια συμβολαίου και μέγεθος παραγγελίας, χρονοδιάγραμμα ή οτιδήποτε άλλο κρίνετε ότι είναι 
υψίστης σημασίας.> 
 
 



 

 
Κρίσιμοι πόροι  
 
<Καταχωρίστε τους πόρους που διαθέτει η ομάδα σας για αυτό το έργο. Συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερειών σχετικά με τις διαδικασίες διατήρησης πελατών, τον τρόπο πώλησης τεκμηρίωσης, τις 
μεθόδους επικοινωνίας για την ομάδα, τον ιστότοπο της εταιρείας του λογαριασμού και πολλά άλλα.> 
 

 
Αναθέστε καθήκοντα και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη 

  
<Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο DACI (Βλ. Παράρτημα 1), περιγράψτε ποιος είναι υπεύθυνος για τη 
συμβολή σε αυτό το έργο και ποιος ρόλος έχει κάθε άτομο. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ποιος είναι ο 
διαχειριστης του έργου, τυχόν χειριστές συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, συνεισφέροντες που 
χειρίζονται παραδοτέα και εκείνοι που πρέπει να παραμένουν ενημερωμένοι . > 
 

Παράρτημα 1: Πλαίσιο DACI 

Διαχειριστής Χειριστής Συνεργάτης  Ενδιαφερόμενος 

Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 

Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 

Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 
  
Ονομα 
Διεύθυνση 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Ευθύνη 

 
 
 
 

  



 

 

 

5. Εργαλείο: Προφιλ Πελάτη  
 

Σκοπός: 

 
Ένα προφίλ πελάτη σάς λέει τα πάντα για τα άτομα που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα πελατών σας. 
Περιλαμβάνει κοινές λεπτομέρειες, όπως: 

 Ηλικία 

 Τοποθεσία 

 Χόμπι 

 Τίτλος εργασίας 

 Εισόδημα 

 Αγοραστικές συνήθειες 

 Στόχοι ή κίνητρα 

 

Περιγραφή: 
 
Το προφίλ πελάτη είναι μια λεπτομερής περιγραφή του κοινού-στόχου σας. Είναι παρόμοιο με τον 
αγοραστή. Ωστόσο, δεν είναι μια φανταστική αναπαράσταση των πελατών σας. Έχει πραγματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, τις αγοραστικές συμπεριφορές, τις 
αλληλεπιδράσεις με την εξυπηρέτηση πελατών και πολλά άλλα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για μια 
ομάδα πελατών αποτυπώνονται σε αυτήν την περιγραφή. 

Όταν χτίζετε μια επιχείρηση, αναπτύσσετε μια στρατηγική προώθησης στην αγορά ή δίνετε κατεύθυνση 
στην ομάδα πωλήσεών σας, είναι σημαντικό να έχετε μια σαφή περιγραφή αυτού του προφίλ πελάτη. Χωρίς 
αυτό, μπορεί να καταλήξετε να διαδώσετε το προϊόν σας προσφέροντας πολύ λεπτό και μειώνοντας την 
αξία σας σε πολλούς πελάτες. 

Ένα εκλεπτυσμένο προφίλ πελάτη μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να δημιουργήσει πιο εντυπωσιακά 
χαρακτηριστικά, να βρει και να προσελκύσει περισσότερα άτομα που είναι πιθανό να αγοράσουν το προϊόν 
σας, να αναπτύξει μια ισχυρότερη σχέση με τους πελάτες σας και να σας βάλει σε καλύτερη τροχιά 
κυριαρχίας στην αγορά. 

 
Πώς να δημιουργήσετε ένα καλό προφίλ πελάτη; 
 

● Εστιάστε στο πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει η επιχείρησή σας. 
● Ελέγξτε τον οδικό χάρτη του πελάτη σας. 
● Ψάξτε στα δημογραφικά στοιχεία. 
● Συλλέξτε σχόλια πελατών. 
● Εξετάστε τις σχετικές λεπτομέρειες. 
● Κατανοήστε τον κλάδο σας. 
● Αναλύστε και επαναλάβετε τα χαρακτηριστικά των πελατών. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καθώς αποκαλύπτετε τις επιθυμίες και τα κύρια σημεία του κοινού-στόχου 

σας, μπορείτε να εξατομικεύσετε τις εμπειρίες του και να παρέχετε 

καλύτερους πόρους για να τους κάνετε πιστούς στην επωνυμία σας! 
 

 Ηλικία 

 Τοποθεσία 

 

 

Γένος  

 

Ενδιαφέροντα 

Αξία  

 
Πωλ

ήσεις 

 Έσοδα 

 
Εργασί

α 

 Lifesty

le

 



 

 
 

5. Εργαλείο: Πρόταση Αξίας Πελάτη (CPV) 
 
 
 

Σκοπός: 

 Αυτό είναι ένα σχέδιο δράσης οκτώ βημάτων για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση της μοναδικής 
σας πρότασης αξίας για τον πελάτη (CVP).. 

Περιγραφή: 
 

Μια πρόταση αξίας είναι μια δήλωση που απαντά στο «γιατί» κάποιος πρέπει να συναλλάσσεται μαζί 

σας. Θα πρέπει να πείσει έναν δυνητικό πελάτη γιατί η υπηρεσία ή το προϊόν σας θα έχει μεγαλύτερη 

αξία για αυτόν από παρόμοιες προσφορές από τον ανταγωνισμό σας. Γνωρίζετε γιατί η εταιρεία σας 

είναι εξαιρετική, αλλά γνωρίζουν οι δυνητικοί πελάτες σας τι ξεχωρίζει την επωνυμία σας; 

 

Μια καλή πρόταση αξίας μπορεί να σας δώσει ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας και είναι 

συχνά αυτό που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοί σας για να σας αξιολογήσουν. Και για πολλούς 

καταναλωτές, η πρόταση αξίας σας είναι το πρώτο πράγμα που συναντούν όταν εξερευνούν την 

επωνυμία σας. 

 

Όταν δημιουργείτε μια πρόταση αξίας, είναι σημαντικό να προσδιορίζετε όλα τα οφέλη που προσφέρει 

το προϊόν ή οι υπηρεσίες σας. Η περιγραφή του τι κάνει αυτά τα οφέλη πολύτιμα με έναν γρήγορα 

κατανοητό τρόπο για τον αναγνώστη, θα βοηθήσει την πρόταση αξίας σας να κάνει μια εντύπωση. Είναι 

επίσης σημαντικό να προσδιορίσετε το κύριο πρόβλημα του πελάτη σας στο οποίο η πρόταση αξίας σας 

βοηθά στην επίλυση. Συνδέοντας αυτήν την αξία με τις προκλήσεις του αγοραστή σας, η πρόταση αξίας 

σας θα γίνει πιο ξεκάθαρη - αυτό είναι που βοηθά να διαφοροποιήσετε την επωνυμία σας ως τον 

καλύτερο πάροχο αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

 

Κορυφαία χαρακτηριστικά μιας ισχυρής πρότασης αξίας για τον πελάτη 

Η Πρόταση Αξίας του Πελάτη σας θα πρέπει: 
 

● Να είναι συνοπτική και ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ  
● Να ορίζει ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ  
● Να εξηγεί πώς το προϊόν σας επιλύει ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ενός δυνητικού πελάτη  
● Απαντά στην ερώτηση: 

 

                          “Αν είμαι ο ιδανικός σας πελάτης, για ποιο λόγο να αγοράσω από 
εσάς και όχι από τον ανταγωνιστή σας;  

 

https://marketingexperiments.com/value-proposition/6-good-2-bad-b2b-b2c-value-proposition-examples


 

Σύνταξη της Πρότασης Αξίας Πελατών σας (CPV) 

Ακολουθήστε τα παρακάτω οκτώ βήματα: 
 

 Περιγραφή Θεωρήσεις 

 

 
Βήμα  1 

 Προσδιορίστε τους 
πελάτες-στόχους (σε 
συνέχεια της 
τμηματοποίησης 
πελατών) 

● Ποιοι είναι αυτοί;  

● Ποιες είναι οι ανάγκες, οι φιλοδοξίες και τα κίνητρά τους;   

● Σε ποιο περιβάλλον λειτουργούν; 

 

 
Βήμα 2 

 
Προσδιορίστε τα ζητήματα 
για τα οποία χρειάζονται 
λύσεις 

● Ποιοι είναι οι στόχοι τους;  

● Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια τους;  

● Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν; 

 
 

Βήμα 3 

 
Προσδιορίστε τα οφέλη 
που έχει να προσφέρει το 
προϊόν ή η υπηρεσία 

● Εστιάστε τα προβλήματα που λύνετε και ξεπερνάτε  

● Τα οφέλη προσθέτουν αξία, τα χαρακτηριστικά 
περιγράφουν ένα προϊόν/υπηρεσία  

● Κάντε μια λίστα με τα οφέλη 

 
 

Βήμα 4 

 
Προσδιορίστε τα οφέλη στο 
τρίτο στάδιο που είναι 
ανώτερα από τον 
ανταγωνισμό 

● Ελέγξτε το προϊόν και τα οφέλη του ανταγωνιστή σας  

● Πώς είναι τα οφέλη από το προϊόν σας καλύτερα; 

● Επιλέξτε τα δύο ή τα τρία πιο δυνατά για να εστιάσετε 

 
 

Βήμα 5 

 
Παρέχετε τα στοιχεία για 
αυτά τα «μοναδικά» 
οφέλη 

● Προσδιορίστε συγκεκριμένα παραδείγματα των 
πλεονεκτημάτων του προϊόντος σας  

● Τι στοιχεία μπορείτε να προσκομίσετε για να αποδείξετε 
τα οφέλη σας  

● Χρησιμοποιήστε τα για να διαφοροποιήσετε το προϊόν 
σας από άλλα 

 
 

Βήμα 6 

 
Εξηγήστε τη μοναδική σας 
πρόταση αξίας με 
διακριτικό και 
συναρπαστικό τρόπο 

● Διατηρήστε το μήνυμά σας απλό  

● Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του πελάτη σας  

● Γιατί είναι επιτακτικό; 

 
 

Βήμα 7 

 
Προσδιορίστε τη θέση της 
τιμής του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας 

● Τι χρεώνει ο ανταγωνιστής σας;  

● Το προϊόν σας αξίζει μια premium τιμή;  

● Παρέχετε καλή αξία για την τιμή; 

 
 

Βήμα 8 

Κατανοήστε τους 
περιορισμούς του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας σε σύγκριση με 
τον ανταγωνισμό 

● Ρωτήστε τους πιθανούς πελάτες τι πιστεύουν για την τιμή  

● Ρωτήστε τους πιθανούς πελάτες τι πιστεύουν για την αξία 

● Κάντε έναν τελικό έλεγχο έναντι της πρότασης αξίας του 
ανταγωνιστή σας 



 

 

 
Εργαλείο: Τμηματοποίηση της Αγοράς  

 

Περιγραφή: 
Η κατάτμηση της αγοράς είναι η διαδικασία 

διαχωρισμού των αγοραστών σε μικρότερες, 

μετρήσιμες ομάδες που μοιράζονται παρόμοιες 

επιθυμίες και ανάγκες. Αυτές οι ομάδες θα 

πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όπως 

δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, ανάγκες ή 

τοποθεσία. Μετά από αυτό, οι έμποροι 

καθορίζουν σε ποια τμήματα-στόχους θα 

επικεντρωθούν για να υποστηρίξουν την εταιρική 

στρατηγική και ανάπτυξη. 

 

Η τμηματοποίηση βοηθά τους επαγγελματίες του 
μάρκετινγκ να απαντήσουν στις ακόλουθες βασικές 
ερωτήσεις: 

- Σε ποιον πρέπει να κάνω μάρκετινγκ; 

- Γιατί αυτοί; 

● Πώς μπορώ να τους προσεγγίσω πιο 
αποτελεσματικά; 

 

Η σωστή έρευνα πρέπει να 
σας δώσει μια σαφή 
κατανόηση των τμημάτων 
που πρέπει να στοχεύσετε 
και να ορίσετε μια  σαφή 
κατεύθυνση για την 
εταιρεία σας. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες 
τμηματοποίησης: 

 Δημογραφική κατάτμηση 

 Ψυχογραφική κατάτμηση 

 Τμηματοποίηση συμπεριφοράς 

 Γεωγραφική κατάτμηση 

segmentation Market Παραδείγματα 
τμηματοποίησης αγοράς: 

 Ηλικία 

 Γένος 

 Εισόδημα 

 Τοποθεσία 

 Οικογενειακή κατάσταση 

 Ετήσιο εισόδημα 

 Εκπαίδευση 

 Εθνότητα 

 Αγοραστικές συνήθειες 

 Καταναλωτικές συνήθειες 

 Κατάσταση χρήστη 

 Αλληλεπίδραση επωνυμίας 

Σκοπός: 

Ο στόχος της τμηματοποίησης της αγοράς είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσδιορίζοντας ποια 
προϊόντα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν μερίδιο μιας αγοράς-στόχου και 
προσδιορίζοντας τον καλύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων στην αγορά. Η τμηματοποίηση της 
αγοράς επιτρέπει στις εταιρείες να μάθουν για τους πελάτες τους, τις βοηθά να είναι πιο 
αποτελεσματικοί από άποψη χρόνου, χρημάτων και πόρων. 



 

 

 

Πώς να τμηματοποιήσετε την αγορά βήμα προς βήμα 
1. Προσδιορίστε την αγορά-στόχο. 

2. Προσδιορίστε τις προσδοκίες του κοινού-στόχου 

3. Δημιουργία υποομάδων 

4. Ελέγξτε τις ανάγκες του κοινού-στόχου 

5. Ονομάστε το τμήμα αγοράς σας 

6. Εκτελέστε στρατηγικές μάρκετινγκ 

7. Ελέγξτε τη συμπεριφορά των πελατών 

8. Μέγεθος αναθεώρησης της αγοράς-στόχου 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
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1. Εργαλείο: Διαχείριση ταμειακών ροών της επιχείρησης  
 
 

Σκοπός: 

Παρακολούθηση, παρακολούθηση, ανάλυση, βελτιστοποίηση των εσόδων και των εξόδων μιας 
επιχείρησης. 

 

Περιγραφή: 

Είναι η διαδικασία παρακολούθησης του πόσα χρήματα εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρησή 
σας. Η διαδικασία παρακολούθησης, ανάλυσης και βελτιστοποίησης του καθαρού ποσού των 
εισπράξεων μετρητών μείον τα έξοδα. Αυτό σας βοηθά να προβλέψετε πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα 
στην επιχείρησή σας στο μέλλον. Σας βοηθά επίσης να προσδιορίσετε πόσα χρήματα χρειάζεται η 
επιχείρησή σας για να καλύψει χρέη, να πληρώσει υπαλλήλους και προμηθευτές. 

Ταμειακές ροές είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις αλλαγές στα χρήματα που έχει 
η επιχείρησή σας. Η διαχείριση ταμειακών ροών παρακολουθεί αυτή τη ροή και αναλύει τυχόν αλλαγές 
σε αυτήν. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ταμειακών ροών: 

 Ταμειακές εισροές: Τα έσοδα που λαμβάνει μια εταιρεία 
 Ταμειακές εκροές: Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού 

έτους 

Οφέλη : 

Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι το 82% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν λόγω κακής διαχείρισης 

ταμειακών ροών. Αυτή η δήλωση από μόνη της αρκεί για να τονίσει τη σημασία της καλής διαχείρισης 

ταμειακών ροών. Οι ταμειακές ροές είναι μια δέσμη δεδομένων που σας βοηθούν να λειτουργήσετε 

ομαλά την επιχείρησή σας. Τα κύρια οφέλη αυτής των ταμειακών ροών παρατίθενται παρακάτω: 

 Πληρωμή των εξόδων σας  

 Προσδιορισμός θέσεων ρευστότητας και κερδοφορίας ενός οργανισμού 

 Διαχείρηση μετρητών 

 Επέκταση της Επιχείρησή σας 

 Βέλτιστο υπόλοιπο μετρητών 

 Αποφάσεις Προϋπολογισμού 

 Πληρωμές φόρων 

 Λήψη επιχειρηματικού δανείου 

 Σχεδιασμός και Συντονισμός 

 Αξιολόγηση απόδοσης 



 

 



 

 

    Εργαλείο: Διαχείριση Ταμειακών Ροών  
 
 
 
 
 
 

 

      

 Αρχή Ιαν Φεβ Μάρτιος Απρ 

Μετρητά στο χέρι (αρχές 
μήνα)   0 0 0 0 

       
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ   Ιαν Φεβ Μάρτιος Απρ 

Πωλήσεις μετρητών           

Επιστροφές και επιδόματα           

Εισπράξεις σε εισπρακτέους 
λογαριασμούς           

Τόκοι, άλλα έσοδα           

Έσοδα δανείου           

Εισφορές ιδιοκτητών           

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ   0 0 0 0 

Συνολικά διαθέσιμα 
μετρητά 0 0 0 0 0 

            

ΜΕΤΡΗΤΑ    Ιαν Φεβ Μάρτιος Απρ 

Διαφήμιση           

Προμήθειες και αμοιβές           

Εργασία με σύμβαση           

Προγράμματα παροχών 
εργαζομένων           

Ασφάλιση (εκτός της υγείας)           

Δαπάνες τόκων           

Υλικά και προμήθειες (σε 
COGS)           

Γεύματα και διασκέδαση           

Τόκοι στεγαστικού δανείου           

Έξοδα γραφείου           

Λοιπά έξοδα τόκων           

Πρόγραμμα συντάξεων και 
επιμερισμού κερδών           

Αγορές για μεταπώληση           

Ενοικίαση ή μίσθωση           

Ενοικίαση ή μίσθωση: 
οχήματα, εξοπλισμός           

Επισκευές και συντήρηση           

Προμήθειες (όχι σε COGS)           

Φόροι και άδειες           

Ταξίδια           

Βοηθητικά προγράμματα           

Μισθοί (λιγότερες πιστώσεις 
ασφάλισης)           

Αλλα έξοδα           

Αλλα έξοδα           



 

Διάφορα           

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   0 0 0 0 

ΜΕΤΡΗΤΑ    Ιαν Φεβ Μάρτιος Απρ 

Πληρωμή κεφαλαίου 
δανείου           

Αγορές κεφαλαίου           

Άλλα έξοδα εκκίνησης           

Απόσυρση ιδιοκτητών           

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΑ 
ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ   0 0 0 0 

Μετρητά στο χέρι (τέλος 
μήνα) 0 0 0 0 0 

            

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   Ιαν Φεβ Μάρτιος Απρ 

Όγκος πωλήσεων            

Υπόλοιπο εισπρακτέων 
λογαριασμών           

Επισφαλές υπόλοιπο χρέους           

Απόθεμα σε ετοιμότητα           

Υπόλοιπο πληρωτέων 
λογαριασμών           

 



 

 
 

2. Εργαλείο: Υπολογισμός Νεκρού Σημείου 
 
 

Σκοπός: 
 
Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου (γνωστό και ως Νεκρό Σημείο ή Κατώφλι Κερδοφορίας) επιτρέπει σε 
κάποιον να εκτιμήσει ποιος όγκος μονάδων ή υπηρεσιών πρέπει να πουληθεί για να καλύψει το κόστος. 
 
Στη συνέχεια, θα απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα: 
 
- Ποιο είναι το νεκρό σημείο; 
- Πώς υπολογίζεται το νεκρό σημείο; 

 

Περιγραφή: 

Το νεκρό σημείο είναι το επίπεδο παραγωγής για το οποίο μια εταιρεία δεν καταγράφει ούτε κέρδη ούτε 
ζημίες, αλλά εξισώνει το εισόδημα που προέρχεται από τις πωλήσεις με το συνολικό κόστος, σταθερό και 
μεταβλητό. 

 

 

Για τον υπολογισμό του νεκρού σημείου παρουσιάζεται ένα μοντέλο που βασίζεται στην ακόλουθη υπόθεση: 

1. Ό,τι παράγεται πωλείται. Δηλαδή: ο αριθμός των μονάδων που πωλούνται συμπίπτει με αυτόν των 
παραγόμενων. 

2. Υπάρχει μόνο ένα προϊόν. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του είναι: 

1. Υποθέτουμε ότι τα έσοδα της εταιρείας υπολογίζονται ως ο αριθμός των μονάδων που πωλήθηκαν 



 

πολλαπλασιασμένος με την τιμή πώλησης μονάδας. 

2. Το συνολικό κόστος θα είναι το άθροισμα των σταθερών δαπανών (FC) συν το μεταβλητό κόστος (VC): 

- Οι FC είναι αυτές που εξαρτώνται από το επίπεδο παραγωγής. Για παράδειγμα: ενοίκια, ασφάλειες κ.λπ. 

- Τα VC είναι αυτά που εξαρτώνται από τον αριθμό των μονάδων που κατασκευάζονται. Για παράδειγμα: 
προμήθεια πρώτων υλών, προμηθειών κ.λπ. 

3. Έτσι, το νεκρό σημείο θα επιτευχθεί όταν τα συνολικά έσοδα ισοδυναμούν με το συνολικό κόστος. Με το 
οποίο, σε εκείνο το σημείο, το όφελος θα ήταν ίσο με 0. 

 

 
Αν γνωρίζετε το νεκρό σημείο της επιχείρησής σας, θα ξέρετε σε ποιο 
σημείο θα αρχίσετε να βγάζετε κέρδος. 

 
 
  

Training Module: Developing a Business Plan 



 

 

3. Εργαλείο: Κατανόηση του μικτού και του καθαρού κέρδους  
 
 

Σκοπός: 
Τα μικτά και τα καθαρά κέρδη μιας εταιρείας αντικατοπτρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 
χρήσης, ένα λογιστικό έγγραφο που επιτρέπει τη γνώση των κερδών ή των ζημιών αυτής της εταιρείας 
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Μαζί με τα υπόλοιπα υποχρεωτικά έγγραφα 
της εταιρείας, ο λογαριασμός κερδών και ζημιών επιτρέπει σε κάποιον να γνωρίζει και να ελέγξει την 
οικονομική της κατάσταση. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορείτε να κάνετε επιχειρηματικές 
προβλέψεις. 
 
Ο λογαριασμός κερδών και ζημιών δείχνει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων που παράγονται κατά 
τη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό κερδών και ζημιών, είναι 
σημαντικό να έχετε τα δεδομένα σε τάξη. Τα έσοδα και τα έξοδα είναι τα κύρια δεδομένα που πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται σε έναν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Η πραγματοποίηση κέρδους ή 
απώλειας καθορίζει εάν η εταιρεία έχει χάσει ή έχει κερδίσει χρήματα.  
 

 

Περιγραφή: 
 
Τα κέρδη ή οι ζημίες είναι τα πιο σχετικά δεδομένα για τον διαχειριστή μιας εταιρείας. Ανάλογα με το 
αποτέλεσμα που θα επιτευχθεί, θα τους επιτρέψει να εξακριβώσουν εάν η εταιρεία έχει 
πραγματοποιήσει ζημίες ή κέρδη. 

 
Κύρια στοιχεία του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης 
A. Συνεχείς λειτουργίες 1. Καθαρό ποσό τζίρου  

2. Διακύμανση στα αποθέματα τελικών 
προϊόντων και στη διαδικασία κατασκευής  
3. Εργασίες που εκτελεί η εταιρεία για τα 
περιουσιακά της στοιχεία 
 4. Προμήθειες  
5. Λοιπά λειτουργικά έσοδα  
6. Δαπάνες προσωπικού  
7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα  
8. Αποσβέσεις παγίων  
9. Κατανομή επιδοτήσεων για μη 
χρηματοοικονομικά πάγια και άλλα  
10. Υπερβολικές προβλέψεις  
11. Απομείωση και αποτέλεσμα από 
πωλήσεις παγίων  
12. Άλλα αποτελέσματα 

A.1) Λειτουργικά έσοδα 

Οικονομικές λειτουργίες  12. Οικονομικά έσοδα  
13. Οικονομικά έξοδα  
14. Διακύμανση της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών μέσων  
15. Συναλλαγματικές διαφορές 
 16. Απομείωση και αποτέλεσμα από 
διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων 



 

A.2) Οικονομικά αποτελέσματα 

A.3) Κέρδη προ φόρων (A.1+A.2) 

17. Φόροι επί των κερδών (%) 

A.4) Αποτελέσματα έτους = A.3) - 17 

Στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, πρέπει να διακρίνονται δύο αποτελέσματα: 
 

α) Λειτουργικά έσοδα: είναι το αποτέλεσμα των συνηθισμένων εργασιών της εταιρείας και 
περιλαμβάνει όλα τα έσοδα που έχει δημιουργήσει για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
 
β) Οικονομικό αποτέλεσμα: περιλαμβάνει όλες τις χρηματοδοτικές πράξεις που έχει αποκτήσει 
μια εταιρεία. Επικεντρώνεται στα έσοδα από επιχειρηματικές επενδύσεις. 

 
 

Τα μικτά κέρδη προέρχονται από τα λειτουργικά έσοδα (σημείο Α.1), ενώ τα καθαρά κέρδη 
προέρχονται από τα αποτελέσματα της χρήσης (Α.4). 
 
 

 
Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προσφέρει βασικές 

πληροφορίες για τον έλεγχο της εξέλιξης μιας επιχείρησης. 



 

 
 

4. Εργαλείο: Ανάλυση Διακύμανσης  
 
 

Σκοπός: 

Ο σκοπός της αξιολόγησης και της ανάλυσης του προϋπολογισμού και των χρημάτων που έχει ένας 
επιχειρηματίας είναι να ξέρει πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και ποια είναι τα οφέλη για την 
εταιρεία του. 

Περιγραφή: 

Απόκλιση ενός λογιστικού στοιχείου είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού που έχει 
προϋπολογιστεί και του ποσού που τελικά προκύπτει. Μια τέτοια απόκλιση μπορεί να συμβεί σε 
οποιοδήποτε στοιχείο εσόδων και δαπανών. 

 

Η ανάλυση διακύμανσης προϋπολογισμού είναι η διαδικασία που εξηγεί τους λόγους για τους 
οποίους το πραγματικό κέρδος διαφέρει από το προϋπολογισμένο ή προβλεπόμενο κέρδος. Αυτή η 
ανάλυση θα πρέπει να καταλήξει στον εντοπισμό διορθωτικών ενεργειών.  
 
Η εταιρεία μπορεί να δαπανήσει περισσότερα από αυτά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή 
λιγότερα από τα προβλεπόμενα και τα έσοδα μπορεί να είναι υψηλότερα από τα προβλεπόμενα ή 
χαμηλότερα. Γιατί συμβαίνουν αποκλίσεις; 

 

 Διαφορές μοναδιαίας τιμής: το μοναδιαίο κόστος υλικών, εργασίας, υπηρεσιών κ.λπ. και η τιμή 
πώλησης του προϊόντος μπορεί να είναι υψηλότερη/χαμηλότερη από την προβλεπόμενη στον 
προϋπολογισμό.  

 Για διαφορές στην προγραμματισμένη κατανάλωση μονάδας: η πραγματική κατανάλωση για 
την παραγωγή μιας μονάδας παραγωγής μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την 
προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό.  

 Ανά δραστηριότητα: η εταιρεία σχεδιάζει να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα, αλλά η τελική 
παραγωγή αποδεικνύεται μεγαλύτερη ή χαμηλότερη. 

 

 

 
“Καμία επένδυση, κανένα κέρδος” 

Πρέπει να επενδύσετε και να ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπόθεσης και 

πραγματικότητας 



 

Ανάλυση Διακύμανσης 
 
 

 Πραγματικό Προϋπολογισμός  Απόκλιση 

Έσοδα    

Πωλήσεις    

Άλλα έσοδα    

Έξοδα    

Προσωπικό    

Επιστροφές    

Προμήθειες    

Εξωτερικές 

Υπηρεσίες  

   

Αποτέλεσμα    



 

 
 

5. Εργαλείο: Ανάλυση Πιστωτών 
 
 
 
 

Σκοπός: 
 
Γνωστή και ως ημέρες πιστωτή, η ανάλυση πιστωτή υπολογίζει τον αριθμό των ημερών που θα χρειαστεί 
μια επιχείρηση για να πληρώσει τους προμηθευτές της για αγαθά και υπηρεσίες. Η ανάλυση είναι 
χρήσιμη κατά την αξιολόγηση της ρευστότητας μιας εταιρείας. 

 

Περιγραφή: 
 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να ποσοτικοποιήσει και να εξηγήσει πολλούς τομείς 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η προσεκτική διαχείριση των μετρητών είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιτυχία μιας εταιρείας. Εάν μια επιχείρηση εκμεταλλευτεί πλήρως τον χρόνο που χρειάζεται για να 
πληρώσει τους προμηθευτές της, τότε οι ταμειακές ροές της θα μεγιστοποιηθούν.  
 
Οι ημέρες πιστωτή θα πρέπει ιδανικά να είναι υψηλότερες από τις ημέρες οφειλέτη (δείτε Εργαλείο: 
Ανάλυση οφειλετών) και θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε εάν η επιχείρησή σας εκμεταλλεύεται πλήρως 
τη διαθέσιμη εμπορική πίστωση. Ωστόσο, μερικές φορές ένας υψηλός αριθμός μπορεί να υποδηλώνει 
οικονομικά προβλήματα. 
 
Υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λήψη περισσότερου χρόνου από τον επιτρεπόμενο για την 
πληρωμή των προμηθευτών. Το ένα είναι η απώλεια της υπεραξίας του προμηθευτή. Ένα άλλο είναι η 
πιθανή απειλή νομικών ενεργειών ή χρεώσεων για καθυστερημένες πληρωμές. 
 
Η έγκαιρη πληρωμή των τιμολογίων δεν είναι μόνο καλή πρακτική αλλά καταδεικνύει επίσης καλή ηθική. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ο προμηθευτής είναι μικρή επιχείρηση και βασίζεται σε έγκαιρες 
πληρωμές των τιμολογίων του, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τις ταμειακές του ροές. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Αν και είναι σημαντικό, η πιστωτική ανάλυση και ο έλεγχος δεν πρέπει 
να κυριαρχούν σε όλα τα άλλα. Βρείτε μια ισορροπία μεταξύ του 
χρόνου για την πληρωμή των τιμολογίων και της διατήρησης σχέσεων 
με τους προμηθευτές. 



 

 
 
 

Φόρμουλα Ανάλυσης Πιστωτών 
 
Κατά τον υπολογισμό των ημερών πιστωτή εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

Εμπορικοί πιστωτές x 365 
Ψώνια 

 
Εξηγείται ως εξής: 
 

Εμπορικοί πιστωτές: το ποσό (€) που οφείλει η επιχείρηση κατά το οικονομικό έτος 
διαιρείται με 
Αγορές: το συνολικό ποσό (€) των αγορών που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το οικονομικό έτος 
πολλαπλασιάζεται επί 
365: η χρονική περίοδος (ημέρες) κατά την οποία υπολογίζονται οι ημέρες του πιστωτή. 
 

Παράδειγμα: 
Το συνολικό ποσό που οφείλει η επιχείρηση είναι 9.000,00 € και οι αγορές που έγιναν από την επιχείρηση είναι 
80.000,00 € 

9.000 x 365 = 41 ημέρες πιστωτή 
80.000 

Η επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να εντοπίσει τυχόν προβλήματα ταμειακών ροών. 
 
 
  



 

 

6. Εργαλείο: Ανάλυση Οφειλετών  
 
 

Σκοπός: 

 
Γνωστή και ως ημέρες οφειλετών, η ανάλυση οφειλετών εκτιμά τον μέσο αριθμό ημερών που χρειάστηκαν 
οι πελάτες για να πληρώσουν τα τιμολόγιά τους. 

 

Περιγραφή: 
 

Ο μέσος χρόνος που χρειάζεται μια επιχείρηση για να λάβει τα χρήματα που της οφείλονται μπορεί να 

επηρεάσει τον οικονομικό προγραμματισμό. Εάν η ανάλυση οφειλετών αποκαλύψει μεγάλο αριθμό ημερών 

οφειλέτη, μπορεί να σημαίνει ότι τα μετρητά είναι σε έλλειψη. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό της ευκαιρίας για επένδυση στην ανάπτυξη της επιχείρησης ή ακόμη και να επηρεάσει την 

πληρωμή των προμηθευτών. 

 

● Ημέρες οφειλέτη: Αυτές υποδεικνύουν σε ποιους οφειλέτες επιτρέπεται η υπερβολική πίστωση. Η 

αποτελεσματική και έγκαιρη είσπραξη των χρημάτων που οφείλονται από τους πελάτες είναι 

ζωτικής σημασίας μέρος της διαχείρισης των ταμειακών ροών. 

 

● Έλεγχος οφειλετών: Η ύπαρξη ισχυρών διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου αποτρέπει ή μειώνει το 

ποσό των επισφαλών χρεών για μια επιχείρηση. 

 
● Οικονομική πρακτική: 

 Ο μέσος αριθμός ημερών οφειλέτη θα ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο. Συνήθως, ο μέσος 

αριθμός ημερών που έχει ένας πελάτης για να πληρώσει τα τιμολόγιά του ποικίλλει από 30, 

45 ή 60 ημέρες. 

 Η προσφορά υπερβολικού αριθμού ημερών πίστωσης θα αυξήσει τον αριθμό των ημερών 

του οφειλέτη και θα οδηγήσει την επιχείρηση να διαγράψει επισφαλείς οφειλές. 

 Οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης θα αναφέρουν συνήθως πόσο καιρό επιτρέπεται στον 

πελάτη να διακανονίσει επίσημα το τιμολόγιό του. 

 Μπορούν να προσφερθούν κίνητρα έγκαιρης πληρωμής για τη μείωση του χρόνου που 

χρειάζεται ένας πελάτης για να πληρώσει το τιμολόγιό του. Αυτό θα μειώσει επομένως τον 

αριθμό των ημερών οφειλέτη για την επιχείρηση. 

 Αντίθετα, ορισμένοι κλάδοι προσφέρουν μεγαλύτερους όρους πληρωμής για να 

προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. 

Κατά την έκδοση τιμολογίων, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά. Τα λανθασμένα 

τιμολόγια μπορεί να χρειαστούν χρόνο για τη διόρθωση και κατά συνέπεια θα 

χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να λάβετε την πληρωμή από τον πελάτη. 



 

 
Φόρμουλα ανάλυσης οφειλετών 

 
Κατά τον υπολογισμό των ημερών οφειλέτη εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 
 

Οφειλέτες x 365 
Εκπτώσεις 
 

Εξηγήται ως εξής: 
 

Οφειλέτες: το ποσό (€) που οφείλουν οι πελάτες κατά το οικονομικό έτος 
διαιρείται με 
Πωλήσεις: το συνολικό ποσό (€) των πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το οικονομικό 
έτος 
πολλαπλασιάζεται επί 
365: το χρονικό διάστημα (ημέρες) κατά το οποίο υπολογίζονται οι ημέρες του οφειλέτη. 
 

Παράδειγμα: 
 
Η συνολική αξία των οφειλετών είναι €8.000,00 και οι πωλήσεις που έγιναν από την επιχείρηση είναι €75.000,00 

8.000 x 365 = 32,5 ημέρες οφειλέτη 
90.000 

Η επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να σχεδιάσει τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των ημερών 
του οφειλέτη και τη βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης. 

  



 

 

7. Εργαλείο: Ανάλυση Οικονομικών Δεικτών  
 
 
Σκοπός: 

Για την ανάλυση προτύπων και τάσεων μέσα σε μια επιχείρηση που οδηγεί στην κατανόηση, διευκολύνοντας 

τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.  

 

Περιγραφή: 

Τα εργαλεία αναλυτικής λογιστικής είναι απλοί τύποι που σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε γρήγορα τη 

σχετική αξία ενός πράγματος έναντι ενός άλλου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να συγκρίνετε «όμοιο προς 

όμοιο». Η ανάλυση οικονομικών λογαριασμών σάς δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε την απόδοση της 

επιχείρησής σας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με τους ανταγωνιστές σας. Η ανάλυση αναλογιών είναι 

ένας καλός τρόπος για να αξιολογήσετε τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησής σας για να μετρήσετε 

την απόδοσή της. Οι αναλογίες σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε την επιχείρησή σας με διαφορετικά πρότυπα 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στον ισολογισμό σας. Οι λογιστικοί δείκτες μπορούν να προσφέρουν μια 

ανεκτίμητη εικόνα για την απόδοση μιας επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται 

για σύγκριση είναι ακριβείς - διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι παραπλανητικά. 

Υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλυσης των δεικτών: η ρευστότητα, η φερεγγυότητα, η 

αποδοτικότητα και η κερδοφορία. 

Δείκτες ρευστότητας 
Αυτοί οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της φερεγγυότητας 
και των βραχυπρόθεσμων προοπτικών επιβίωσης. 

Δείκτες κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

Αυτοί οι δείκτες μετρούν την επάρκεια της χρηματοδότησης των 
ιδιοκτητών σε σχέση με το μακροπρόθεσμο χρέος. 

Αναλογίες δραστηριότητας 

και αποδοτικότητας 

Αυτοί οι δείκτες μετρούν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 
επιχείρησης σε μη χρηματοοικονομικούς όρους. 

Δείκτες κερδοφορίας 
Αυτοί οι δείκτες μετρούν τη συνολική κερδοφορία και το πόσο καλά η 
επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία και καλύπτει τα 
γενικά έξοδα. 

 

 

 



 

Μην σας αποθαρρύνουν οι αριθμοί και τα στατιστικά στοιχεία – 
οι αναλογίες είναι πολύ εύκολο να υπολογιστούν και να 
κατανοηθούν! 
 
 

Τι είναι οι δείκτες ρευστότητας; 

Υπάρχουν τρεις τύποι δεικτών ρευστότητας: 

 Γενικής Ρευστότητας, Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε το μέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού(συμπεριλαμβάνονται οι 

μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού), με τον μέσο όρο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβάνονται οι μεταβατικοί παθητικού). Ο Δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα των ρευστών 

κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες υποχρεώσεις . 

 Αναλογία άμεσης ρευστότητας  ( δηλαδή κυκλοφορούν ενεργητικό χωρίς το απόθεμα διαιρούμενο με 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις). Ο δείκτης 1 δείχνει ότι τα επίπεδα ρευστότητας είναι υψηλά - ένδειξη 

σταθερής χρηματοοικονομικής υγείας. 
 

 Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος ( δηλ . ρευστά περιουσιακά στοιχεία διαιρεμένα με ημερήσια 

λειτουργικά έξοδα). Αυτό μετρά πόσο καιρό θα μπορούσε να επιβιώσει η επιχείρησή σας χωρίς να 

εισέλθουν μετρητά και θα πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 90 ημερών. 

Τι είναι οι δείκτες φερεγγυότητας; 

Μια επιχείρηση θεωρείται φερέγγυα όταν το ενεργητικό της (ακινητοποιήσεις, αποθέματα, μετρητά, κλπ.) είναι 

μεγαλύτερο από το παθητικό της (τραπεζικά δάνεια, προμηθευτές, κλπ.). Για την εκτίμηση της ικανότητας της 

επιχείρησης να καλύψει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, προτείνεται μια σειρά από δείκτες 

φερεγγυότητας. 

  



 

Τι είναι οι λόγοι απόδοσης; 

Υπάρχουν τρεις τύποι αναλογίας απόδοσης: 

 Κύκλος εργασιών οφειλετών: ( δηλ . μέσος όρος των πωλήσεων πιστώσεων διαιρούμενος με το μέσο 

επίπεδο των οφειλετών). Αυτή η αναλογία δείχνει πόσο χρόνο χρειάζεται για τη συλλογή πληρωμών. 

Μια χαμηλή αναλογία μπορεί να σημαίνει ότι οι όροι πληρωμής πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι. 

 Κύκλος εργασιών πιστωτών: ( δηλ . μέσο κόστος πωλήσεων διαιρούμενο με το μέσο ποσό πίστωσης 

που λαμβάνεται από τους προμηθευτές). Αυτή η αναλογία δείχνει πόσο χρόνο χρειάζεται η 

επιχείρησή σας για να πληρώσει τους προμηθευτές. 

 Κύκλος εργασιών αποθεμάτων: ( δηλ . μέσο κόστος πωλήσεων διαιρεμένο με τη μέση αξία των 

αποθεμάτων). Αυτή η αναλογία υποδεικνύει πόσο καιρό διατηρείτε το απόθεμα πριν από την 

πώληση: χαμηλότερος κύκλος εργασιών μετοχών μπορεί να σημαίνει χαμηλότερα κέρδη. 

Τι είναι οι δείκτες κερδοφορίας; 

Διαιρέστε το καθαρό κέρδος προ φόρου εισοδήματος με τη συνολική αξία του χρησιμοποιούμενου 

κεφαλαίου για να δείτε πόσο καλή είναι η απόδοση του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρησή 

σας. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί με το τι θα είχε κερδίσει το ίδιο χρηματικό ποσό (δάνεια και 

μετοχές) σε κατάθεση ή στο χρηματιστήριο. 

Παρακάτω είναι μια περίληψη των τύπων για τον υπολογισμό ορισμένων από τις πιο κοινές αναλογίες. 

 

Δείκτες κερδοφορίας 

Αναλογία Δείκτες κερδοφορίας Περιγραφή 

Καθαρό Περιθώριο % 
Καθαρό κέρδος προ φόρων x 100 

Εκπτώσεις 

Μετρά πόσο καθαρό κέρδος προέρχεται από 
κάθε € πωλήσεων. Θα πρέπει να είναι ο κύριος 
οικονομικός στόχος. Είναι ένα ιδανικό κριτήριο 
για τη μέτρηση της απόδοσης. 

Μικτό περιθώριο 
κέρδους % 

Μικτό κέρδος x 100 
Εκπτώσεις 

Μετρά τη σχέση μεταξύ μεταβλητού κόστους 
και πωλήσεων. 
 

Συνολικά γενικά 
έξοδα % 

Συνολικά γενικά έξοδα x 100 
Εκπτώσεις 

Μετρά το ποσοστό των πωλήσεων που 
καταλαμβάνονται από τα γενικά έξοδα 
(σταθερά έξοδα). 
 



 

Κόστος 
πώλησης/μάρκετινγκ 
% 

Κόστος πώλησης/μάρκετινγκ x 100 
Εκπτώσεις 

 

Χρήσιμο στον έλεγχο του κόστους μάρκετινγκ 
και στην αξιολόγηση της επιτυχίας 
διαφορετικών συνδυασμών δαπανών 
μάρκετινγκ. 

Διαχείριση 
Κόστος % 

Κόστος διαχείρισης x 100 
Εκπτώσεις 

 

Βοηθά στον έλεγχο του διοικητικού κόστους. 

Κόστος μισθοδοσίας 
% 

Μισθοί και ημερομίσθια x 100 
Εκπτώσεις 

 

Βοηθά στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
αλλαγών προσωπικού στα κέρδη 

Απόδοση 
απασχολούμενου 
κεφαλαίου % 

Κέρδος προ τόκων και φόρων x 100 
απασχολούμενο κεφάλαιο 

Μετρά την απόδοση της συνολικής επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των 
ιδίων κεφαλαίων. 

 
 Δείκτες Οικονομικής Κατάστασης 
Αναλογία Οικονομικές αναλογίες Περιγραφή 

Τρέχουσα αναλογία 
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία 

Απαιτητέες υποχρεώσεις 

Μετρά την ικανότητα της εταιρείας να 
ανταποκρίνεται στους βραχυπρόθεσμους 
πιστωτές της. Χρήσιμο στους πιστωτές ως 
έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανή κρίση 
μετρητών και θα πρέπει να είναι πάνω από 1. 

Δοκιμή οξέος 
Οφειλέτες + Μετρητά 

Απαιτητέες υποχρεώσεις 

Επεκτείνει τη μέτρηση της ρευστότητας 
εξαιρώντας τα αποθέματα και τις εργασίες σε 
εξέλιξη από τον υπολογισμό, καθώς αυτά είναι 
λιγότερο ρευστά από τους οφειλέτες και τα 
μετρητά. 

Αναλογία χρέους 
(Gearing) % 

Μακροπρόθεσμα δάνεια x 100 
απασχολούμενο κεφάλαιο 

Μετρά το ποσοστό των πωλήσεων που 
καταλαμβάνονται από τα γενικά έξοδα 
(σταθερά έξοδα). 
 

Αναλογίες αποδοτικότητας 

Αναλογία Αναλογίες αποδοτικότητας Περιγραφή 

Ημέρες αποθεμάτων 
Απόθεμα και εργασίες σε εξέλιξη x 365 

Ψώνια 

Μετρά τον αριθμό των ημερών αγορών που 
διατηρεί η εταιρεία ως απόθεμα και εργασίες 
σε εξέλιξη. Όσο περισσότερα χρήματα είναι 
δεμένα στο απόθεμα, τόσο μεγαλύτερες είναι 
οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες. 

 



 

Ημέρες οφειλετών 

 
Οφειλέτες x 365 

Εκπτώσεις 

Ο μέσος αριθμός ημερών που χρειάστηκαν οι 
πελάτες για να πληρώσουν τους λογαριασμούς 
τους. Ένας χρήσιμος δείκτης αποτελεσματικού 
πιστωτικού ελέγχου. 
 

Ημέρες πιστωτών 
Εμπορικοί πιστωτές x 365 

Ψώνια 

Ο μέσος αριθμός ημερών που χρειάζεται η 
εταιρεία για να πληρώσει τους εμπορικούς 
προμηθευτές της. Πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ αργών πληρωμών και 
διατήρησης καλής σχέσης με τους 
προμηθευτές. 
 

Πωλήσεις ανά 
υπάλληλο €.000 

Εκπτώσεις 
Υπαλλήλους 

Το ποσό του εισοδήματος που δημιουργείται 
κατά μέσο όρο από κάθε μέλος του εργατικού 
δυναμικού. Ένα χρήσιμο μέτρο της προόδου 
από έτος σε έτος και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέτρο παραγωγικότητας με 
τους ανταγωνιστές. 
 

Κέρδος ανά 
εργαζόμενο €.000 

Προ-φόρου κέρδος 
Υπαλλήλους 

Μετρά το ποσό του καθαρού κέρδους που 
δημιουργείται κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο. 

Παραγωγικότητα 
€.000 

Προστιθέμενη αξία (Μικτό κέρδος) 
Υπαλλήλους 

Μετρά τι προσθέτει κάθε εργαζόμενος στο 
κόστος των πωλήσεων. 

 
 
 
 



 

 
 

8. Εργαλείο: Εργαλεία Επιχειρηματικής Βελτίωσης  
 
 
 

Σκοπός: 

 

Ο κύριος στόχος της δημιουργίας εργαλείων επιχειρηματικής βελτίωσης είναι η βελτιστοποίηση της λήψης 
αποφάσεων εντός της εταιρείας. Αυτό θα δημιουργήσει γνώσεις και δεξιότητες στους εργαζόμενους, ώστε 
να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. 

 

Περιγραφή: 

 

Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην επιχειρηματική ευφυΐα, η οποία επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιστοποιεί 
τους πόρους, να παρακολουθεί την εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας και την ικανότητα να λαμβάνει 
καλές αποφάσεις για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
εταιρεία, καθώς λειτουργεί ως στρατηγικός παράγοντας στην οργάνωσή της και δίνει απαντήσεις στις 
αμφιβολίες που προκύπτουν σε μια επιχείρηση, όπως ο οικονομικός έλεγχος, η βελτιστοποίηση κόστους, η 
ανάλυση προφίλ πελατών, ο σχεδιασμός παραγωγής ή η κερδοφορία μιας επιχείρησης. 
 

Είναι πολύ περισσότερο από ένας συγκεκριμένος όρος, είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες και τις μεθόδους για τη συλλογή, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων από 

επιχειρηματικές δραστηριότητες ή λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Όλα αυτά συνδυάζονται 

για να δημιουργήσουν μια ολιστική άποψη για μια επιχείρηση και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να λάβουν 

αποφάσεις που είναι καλύτερες και πιο χρήσιμες. 

 

Πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία; 

 

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί έχουν ερωτήσεις και στόχους. Για να βρουν απαντήσεις και να 

παρακολουθήσουν την απόδοση σε σχέση με αυτούς τους στόχους, συλλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα, τα 

αναλύουν και καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των στόχων.  

 

Από τεχνικής πλευράς, συλλέγονται ακατέργαστα δεδομένα από τη δραστηριότητα της εταιρείας. Τα 

δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. Μόλις αποθηκευτούν, οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, έτσι ξεκινά η διαδικασία ανάλυσης ώστε να απαντηθούν 

οι επιχειρηματικές ερωτήσεις. 

 

Η δημιουργία μιας ανάλυσης για την εταιρεία είναι το πιο απαραίτητο πράγμα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μοντέλο 

CANVAS είναι ένα από τα πιο χρησιμοποιημένα. Στο παρακάτω έγγραφο σας προτείνουμε να αναλύσετε τι χρειάζεται 

περισσότερο η εταιρεία σας για να το παρατηρήσετε.   

 

“Ένας καινοτόμος επιχειρηματίας βλέπει ευκαιρίες εκεί που οι 
άλλοι βλέπουν μόνο προβλήματα.” 

 
Πάντα να αναλύετε την επιχείρησή σας για να προβλέψετε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε. 



 

Αναλύστε το επιχειρηματικό σας μοντέλο CANVAS 

Απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

 
 

 

 

 

 

 

72 



 

 

1. Εργαλείο: Περιγραφή Εργασίας  
 
 
 
 

Σκοπός: 

 
Μια περιγραφή θέσης έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει μια δομημένη, ακριβή και τεκμηριωμένη δήλωση 
της λειτουργίας και των στόχων μιας εργασίας.  

 

Περιγραφή: 
 

Οι περιγραφές θέσεων εργασίας καθορίζουν τον σκοπό μιας θέσης εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο 

συμβάλλει στους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού. 

 

● Πεδίο εφαρμογής: Αν και δομημένες, οι περιγραφές θέσεων εργασίας επιτρέπουν επαρκή εύρος 

και ευελιξία ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εργασία των συναδέλφων, οι ανάγκες και οι 

προτεραιότητες. Ωστόσο, μια περιγραφή εργασίας δεν πρέπει να είναι ασαφής και διφορούμενη.  

 

● Πλαίσιο: Χρησιμοποιούνται σύντομες δηλώσεις που εστιάζουν στα αποτελέσματα ή δηλώσεις 

βασικής περιοχής αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα μέτρα απόδοσης του ρόλου. 

 

● Εργασία με άλλους: Οι περιγραφές θέσεων εργασίας βοηθούν στην κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο ταιριάζουν οι θέσεις εργασίας σε μια επιχείρηση και πώς λειτουργούν οι κάτοχοι θέσεων 

εργασίας σε σχέση με άλλους. 

 
● Ανασκόπηση απόδοσης: Οι περιγραφές θέσεων εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση 

αξιολόγησης απόδοσης, αξιολόγησης εργασίας ή βαθμολόγησης εργασίας. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τυχόν αλληλεπικάλυψης ή απουσίας ευθύνης για 

συγκεκριμένες λειτουργίες ή δραστηριότητες. 

 

● Διαδικασία πρόσληψης: Εκτός από την παροχή στον κάτοχο της θέσης και στον άμεσο διευθυντή 

με μια σαφή επισκόπηση της θέσης, οι περιγραφές θέσεων εργασίας και οι προδιαγραφές των 

ατόμων (βλ . Εργαλείο: Προδιαγραφή ατόμου) χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των 

διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης. Βοηθούν τους υπεύθυνους προσλήψεων να συγκρίνουν τις 

δεξιότητες, την εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για μια θέση εργασίας με εκείνες των 

αιτούντων εργασία. 

 



 

 

Αποφύγετε να κάνετε την περιγραφή εργασίας περίπλοκη και προσπαθήστε να 
εμπλέξετε τον κάτοχο της εργασίας κατά την αναθεώρησή της. Οι περιγραφές 
θέσεων εργασίας πρέπει να είναι επίκαιρες και να θυμάστε να κοινοποιείτε στο 
προσωπικό τον λόγο για τον οποίο οι περιγραφές θέσεων εργασίας 

ανανεώνονται. 
 
 
 

Ετοιμάζοντας την Περιγραφή Εργασίας 
 

 Περιγραφή Σχόλια και Σημειώσεις  

Βήμα 1 Τίτλος εργασίας 

Κάντε τον τίτλο εργασίας συγκεκριμένο για να 

περιγράψετε με ακρίβεια τον ρόλο και διατηρήστε 

τον συνοπτικό 

Αποφύγετε ορολογίες 

Βήμα 2 Αναφορά σχέσεων 

Δηλώστε τον τίτλο εργασίας στον οποίο θα 

αναφερθεί ο κάτοχος της θέσης εργασίας 

Συμπεριλάβετε τους τίτλους εργασίας και τον 
αριθμό των εργαζομένων που αναφέρονται στον 
κάτοχο της θέσης εργασίας 

Βήμα 3 Τοποθεσία και ώρες εργασίας 

Συμπεριλάβετε το όνομα του οργανισμού, το 

όνομα του τμήματος, τον κανονικό τόπο εργασίας 

και τις απαιτούμενες ώρες 

Δηλώστε εάν απαιτείται η κινητή εργασία ή η 

εργασία από το σπίτι σε τακτική βάση 

 

Βήμα 4 Σημαντικές λειτουργικές σχέσεις 

Εάν χρειάζεται, εξηγήστε πώς ταιριάζει η εργασία 

στον οργανισμό και τη σχέση της με άλλες θέσεις 

εργασίας. Ένα οργανόγραμμα μπορεί να είναι 

αποτελεσματικό για να το εξηγήσει αυτό 

Βήμα 5 
Βασικός σκοπός ή στόχος της 
εργασίας 

Γράψτε μια σύντομη δήλωση που περιγράφει 

γιατί υπάρχει η εργασία. Για παράδειγμα, για 

έναν διευθυντή πωλήσεων ο σκοπός θα 

μπορούσε να είναι «να διασφαλίσει ότι 

επιτυγχάνονται οι συμφωνημένοι στόχοι 

πωλήσεων». 

Βήμα 6 

Καταχωρίστε τις δηλώσεις 
βασικών εργασιών/περιοχής 
βασικών αποτελεσμάτων (KRA) με 
σειρά σπουδαιότητας ή 
συχνότητας 

Χρησιμοποιήστε ρήματα δράσης όπως για να 

σχεδιάσετε. να εφαρμόσει 

Δηλώστε το αντικείμενο της δραστηριότητας π.χ 

επίπεδα αποθεμάτων, υπάρχοντες προμηθευτές· 

νέο σύστημα υπολογιστή 

Εξηγήστε τον κύριο σκοπό της δραστηριότητας, 

δηλαδή τη μείωση του κόστους. για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας 



 

Βήμα 7 
Ημερομηνία και υπογραφή 
(προαιρετικά) 

Συμπεριλάβετε την ημερομηνία σύνταξης/εξέτασης 

της περιγραφής εργασίας 

Υπογραφή προϊσταμένου τμήματος/διευθυντή 

Βήμα 8 Ενημέρωση και αναθεώρηση 

Ενημερώνετε τακτικά για να αντικατοπτρίζει την 

τρέχουσα πρακτική ή σημαντικές αλλαγές στην 

εργασία, το ρόλο ή τις προτεραιότητες 

Επανεξέταση ετησίως ή όταν η θέση εργασίας 

μείνει κενή 
 

 

 

 

Παράδειγμα Υποδείγματος Περιγραφής Εργασίας  
 

Στοιχείο Εργασίας  Λεπτομέρεια 

Τίτλος εργασίας: 
 

Αναφορά σχέσεων: 

 

Τοποθεσία και ώρες 
εργασίας: 

 

Κύριες 
λειτουργικές 
σχέσεις: 

 

Βασικός σκοπός ή 
στόχος της 
εργασίας: 

 

Δηλώσεις βασικών 
εργασιών/Κύριων 
αποτελεσμάτων 
περιοχής (KRA): 

 

Ημερομηνία και 
υπογραφή: 
(προαιρετικό) 

 

 
Ενημέρωση και 
αναθεώρηση: 

 



 

 

2. Εργαλείο: Προδιαγραφές Ατόμου 
 
 

Σκοπός: 

 
Γνωστή και ως προδιαγραφή θέσης εργασίας, η προδιαγραφή ατόμου ορίζει την εμπειρία, τα προσόντα και τις 
ικανότητες που απαιτούνται από τον κάτοχο της εργασίας και χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία πρόσληψης και 
επιλογής. 

 

Περιγραφή: 
 

Μια καλά προετοιμασμένη προδιαγραφή ατόμου παρέχει τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων 

αξιολογούνται όλοι οι υποψήφιοι για εργασία, ελαχιστοποιώντας έτσι την προσωπική και υποκειμενική 

προκατάληψη κατά τη διαδικασία επιλογής. Κατά τη σύνταξη μιας προδιαγραφής προσώπου, θα ληφθούν υπόψη 

οι ακόλουθες πτυχές: 

 

 Βασικές και επιθυμητές απαιτήσεις: Εξετάστε προσεκτικά αυτές τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες και 

εκείνες που είναι επιθυμητές για μια δεδομένη εργασία. 

 

 Τυποποιημένο σύνολο μέτρων και κριτηρίων: Η αξιολόγηση κάθε αιτούντος εργασίας σε σχέση με το 

περιεχόμενο της προδιαγραφής του ατόμου θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ίσες ευκαιρίες και θα 

αποτρέψει τις διακρίσεις. 

 

 Διαδικασία αξιολόγησης: Τεχνικές όπως δια ζώσης συνεντεύξεις, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, τεστ 

ικανοτήτων και κέντρα αξιολόγησης είναι μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των ιδιοτήτων ενός πιθανού κατόχου εργασίας. 

 

Στη συνέχεια, η προδιαγραφή ατόμου χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τη: 

 

 Διαδικασία επιλογής: Οι πληροφορίες εντός της προδιαγραφής ατόμου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον σχεδιασμό της δομής και της μορφής της διαδικασίας επιλογής. Κάνει τη διαδικασία σύνταξης πιο απλή 

και επιτρέπει στις συνεντεύξεις να στοχεύουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες. 

 

 Αποφάσεις πρόσληψης: Η χρήση της προδιαγραφής ατόμου και της περιγραφής θέσης εργασίας (δείτε 

Εργαλείο: Περιγραφή εργασίας) παρέχει μια υγιή βάση για επακόλουθες αποφάσεις πρόσληψης και 

επιλογής. 

 

 

Μην συμπεριλάβετε περιττές απαιτήσεις στις προδιαγραφές του ατόμου, επειδή 
ενδέχεται να υπάρξουν διακρίσεις. Αποφύγετε να περιγράφετε το «τέλειο άτομο» 
– η πιθανότητα να βρείτε ένα τέτοιο άτομο είναι ελάχιστη! 

 
 



 

●  

        Ετοιμάζοντας τις Προδιαγραφές ενός Ατόμου 
 

 Περιγραφή Σχόλια και Σημειώσεις  

Βήμα 1 
Ποια ουσιαστική και επιθυμητή 
γνώση απαιτείται; 

Περιγράψτε τυχόν απαιτούμενα προσόντα, 

εκπαίδευση ή κατάρτιση 

Μην κάνετε διακρίσεις σε όσους δεν είχαν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις 

Βήμα 2 
Ποιες δεξιότητες είναι 
απαραίτητες και/ή επιθυμητές; 

Περιγράψτε τις βασικές και επιθυμητές 

δεξιότητες, για παράδειγμα, χρήση 

διαφορετικού λογισμικού ή 

προγραμμάτων, διαχείριση ομάδας 

Βήμα 3 

Ποιες διαπροσωπικές δεξιότητες 
είναι απαραίτητες και/ή 
επιθυμητές; 

Περιγράψτε τις βασικές και επιθυμητές 

δεξιότητες, για παράδειγμα, οικοδόμηση 

σχέσεων, διαχείριση χρόνου, δικτύωση 



 

Βήμα 4 
Ποια εμπειρία είναι απαραίτητη 
ή/και επιθυμητή; 

Αποφύγετε να αναφέρετε τον αριθμό των ετών: οι 

άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς ρυθμούς. 

Αυτό θα μπορούσε επίσης να αποκλείσει τους 

νεότερους αιτούντες 

Συμπεριλάβετε εμπειρία από συγκεκριμένα 
καθήκοντα, έργα ή ευθύνες 

Βήμα 5 

Ποια προσωπικά 
χαρακτηριστικά είναι 
απαραίτητα και/ή 
επιθυμητά; 

Συμπεριλάβετε αυτά μόνο εάν είναι 

πραγματικά σημαντικά . Τα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν ιδιότητες όπως η πίστη, η 

αυτοπεποίθηση, η προσοχή στη λεπτομέρεια 

Βήμα 6 

Ποια φυσικά 
χαρακτηριστικά είναι 
απαραίτητα; 

Για παράδειγμα, ύψος, όραση. Αυτά πρέπει να 

είναι δικαιολογημένη προϋπόθεση και όχι 

προτίμηση 

Βήμα 7 Ποιες συνθήκες είναι πραγματικά 
απαραίτητες για τη δουλειά; 

Συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως πιθανή 

ευελιξία του ρόλου όσον αφορά τις ώρες 

εργασίας 



 

Παράδειγμα Υποδείγματος Προδιαγραφών Ατόμου  
 

Προ απαιτούμενα  
Βασικά ή 
Επιθυμητά  

Πως Αξιολογούνται 

Η γνώση: 
 

  

Δεξιότητες: 
 

  

Ικανότητες: 
 

  

Εμπειρία: 
 

  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

  

Φυσικές ιδιότητες: 
 

  

Περιστάσεις: 
 

  

 
 
 
 



 

 
 
 

3. Εργαλείο: Σχέδιο Καθοδήγησης  
 
 
 

Καθοδήγηση στο χώρο εργασίας  

Σκοπός: 

Να αυξήσει τις δυνατότητες των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών να μεγιστοποιήσουν την 
απόδοση της δουλειάς τους. Είναι η διαδικασία παροχής στους ανθρώπους γνώσεων και ικανοτήτων που θα 
τους ενδυναμώσουν να αλλάξουν με επιτυχία τη συμπεριφορά τους. 

 

Περιγραφή: 
 
Περιλαμβάνει καθοδήγηση ενός υπαλλήλου ή ενός διευθυντή για τη βελτίωση της απόδοσης ή την αύξηση 
της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη μείωση του άγχους στη δουλειά ή την υιοθέτηση 
νέων επιχειρηματικών αλλαγών και δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση / καθοδήγηση έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει ένα άτομο να γίνει καλύτερο σε αυτό που κάνει. 

Υπάρχουν δύο κύριες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: 

 One-on-one Coaching- μεταξύ ενός προϊσταμένου και ενός υπαλλήλου 

 Ομαδική καθοδήγηση- μεταξύ ενός επόπτη και της ομάδας του/της 

Οφέλη: 

 Αύξηση της υιοθέτησης μιας αλλαγής που σχετίζεται με το χώρο εργασίας  

 Βελτιωμένη απόδοση 

 Αποτελεσματική εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, διαδικασιών ή συστημάτων 

 Αύξηση του ηθικού και της παραγωγικότητας 

 Αυξημένη εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας 

 Μείωση της τάσης εκδήλωσης αγχωτικών ή μη παραγωγικών συμπεριφορών 

 Επιτυχείς αλλαγές συμπεριφοράς 

 
Γράψτε ένα σχέδιο καθοδήγησης: 

Ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσετε με τους τελικούς στόχους. (Τι θέλετε να λάβει το άτομο ή η ομάδα 
που καθοδηγείται από την καθοδήγηση.) Αφού καθορίσετε τους στόχους της καθοδήγησης, το επόμενο βήμα 
είναι να συντάξετε ένα σχέδιο καθοδήγησης βήμα προς βήμα προς την επίτευξη του στόχου σας. 



 

 

 

      4. Εργαλείο: Σχέδιο Καθοδήγησης  

 
 
 
 

 

Φόρμα Καθοδήγησης 
Εργαζόμενου  

Όνομα Μέλους Ομάδας: Ημερομηνία: 

Τίτλος/ Θέση: Εποπτεύων: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Θέμα Καθοδήγησης / Περιοχή 

 

Επιθυμητό Αποτέλεσμα  (Λίστα επιθυμητών συμπεριφορών, γνώσεων, δεξιοτήτων κτλ) 

 

Οφέλη της Αλλαγής ( Πώς θα επηρεαστούν θετικά οι ενέργειες ή η απόδοση των εργαζομένων;) 

 

1. 
2. 
3. 

Σχέδιο Δράσης (Ποιες ενέργειες μπορούν να ληφθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων;) 

 

Xρονοδιάγραμμα (Καταγράψτε ένα χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο και πότε θα το παρακολουθείτε) 



 

 

 

4. Εργαλείο: Πρότυπο Διαχείρισης Απόδοσης 
 
 
 
 

Σκοπός: 

● Βελτίωση δεξιοτήτων  

● Αύξηση της παραγωγικότητας, των κινήτρων και της ποιότητας της εργασίας.  

● Αύξηση των κερδών της επιχείρησης και ικανοποίηση πελατών. 

Περιγραφή: 

Το πρότυπο διαχείρισης απόδοσης βοηθά: Στη δημιουργία μιας τυποποιημένης και ενιαίας μορφής για 
τον καθορισμό της απόδοσης και στον καθορισμό στόχων σε διάφορα επίπεδα εργαζομένων. 
Καθορισμός μετρήσιμων παραμέτρων και παρακολούθηση της προόδου κάθε εργαζομένου σε σχέση με 
αυτά. 

 
● Η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού σας μπορεί να προσφέρει πραγματικά 

επιχειρηματικά οφέλη. Μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα, τα κίνητρα και την ποιότητα 
της εργασίας τους και να ενισχύσει τα συνολικά επιχειρηματικά κέρδη και την ικανοποίηση 
των πελατών.  

● Η συμφωνία κατάλληλων στόχων και η αποτελεσματική χρήση των αξιολογήσεων μπορεί να 
βελτιώσει την απόδοση της επιχείρησής σας και να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε πόσο καλά 
εργάζονται οι υπάλληλοί σας. 

Τρία στάδια διαχείρισης απόδοσης: 
 

Η διαχείριση απόδοσης αποτελείται από τρία στάδια: προγραμματισμός, check-in και έλεγχος. Κάθε ένα από 

αυτά τα στάδια διαχειρίζεται σε συντονισμό με ένα γενικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης που βασίζεται στις 

βασικές αξίες μιας εταιρείας.  

1. Προγραμματισμός  

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει τον καθορισμό μεμονωμένων στόχων στο πλαίσιο των τμηματικών και 

οργανωτικών στόχων. Κάθε εργαζόμενος θα αξιολογηθεί με βάση τους προσωπικούς του στόχους και τα 

παραδοτέα, επομένως είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με το άτομο για να διασφαλιστεί ότι όλοι 

έχουν τους ίδιους στόχους.  

2. Check-in  

Για να διατηρήσετε τη διαχείριση έργου λειτουργική και συνεπή, ορίστε ώρες για περιοδικές αναθεωρήσεις 

ή check-in για να αντιμετωπίσετε τυχόν δύσκολα σημεία. Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία να κάνετε αλλαγές  

εάν ο εργαζόμενος αποδίδει στο βέλτιστο επίπεδο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί εδώ, επομένως 

δημιουργήστε άφθονες ευκαιρίες για τους υπαλλήλους και τους διευθυντές να επανεξετάσουν τους στόχους 



 

και να κάνουν προσαρμογές όπως απαιτείται.  

3. Επανεξέταση  

Τα τακτικά check-in καταλήγουν σε μια επανεξέταση ή αξιολόγηση της απόδοσης, όπου η εργασιακή 

απόδοση και η συνολική συνεισφορά ενός εργαζομένου στην εταιρεία αξιολογούνται σύμφωνα με 

καθορισμένα κριτήρια. Οι συναντήσεις αξιολόγησης απόδοσης επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των  

εργαζομένων και στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση και οι ομάδες μπορούν να συνεργαστούν για την 

επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Οι αξιολογήσεις απόδοσης, που συχνά πραγματοποιούνται  ανά τρίμηνο, 

αφορούν συζητήσεις για τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τους πιθανούς τομείς βελτίωσης με βάση 

προηγούμενα check-in. 



 

 
 

Εργαλείο: Πρότυπο Διαχείρισης της Απόδοσης  

 
Υπόδειγμα Αναθεώρησης της Απόδοσης  

 

ΟΝΟΜΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ 

 

ID ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
 ΟΝΟΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 

ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ 
 ΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗς   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΟ

Σ 

ΑΡΙΣΤΟΣ 

Λειτουργεί σε πλήρη δυναμική     

Ποιότητα Εργασίας      

Εργασιακή Συνέπεια      

Επικοινωνία      

Ανεξάρτητη εργασία     

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες     

Ομαδική εργασία     

Παραγωγικότητα     

Δημιουργικότητα      

Τιμιότητα     

Ακεραιότητα     

Σχέσεις με Συναδέλφους      

Σχέσεις με Πελάτες      

Tεχνικές Δεξιότητες      

Αξιοπιστία υ     

Ακρίβεια     

Παρουσία      

ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  
 

ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΣΧΟΛΙΑ  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ  

 



 

 
 

5. Εργαλείο: Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Σχεδίου  
 
 

Σκοπός: 
 

 Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

 Για την προώθηση της προσωπικής και οργανωτικής ανάπτυξης 

 Για να περιγράψετε το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

 Για παρακολούθηση της προόδου 

 

Περιγραφή: 
 

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιγράφει την προσέγγιση, τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα που 
απαιτούνται από τον οργανισμό για να διασφαλίσει ότι αποκτώνται οι απαραίτητες δεξιότητες για την 
επίτευξη του αποτελέσματος του έργου. Περιγράφει επίσης το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα 
παραδοθεί η εκπαίδευση. 

Ένα σχέδιο εκπαίδευσης είναι ένα έγγραφο που περιγράφει λεπτομερώς τη στρατηγική και τα 
συγκεκριμένα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη ενός στόχου ή ενός στόχου. Μπορείτε να 
δημιουργήσετε ένα σχέδιο εκπαίδευσης για σχεδόν κάθε επιχείρηση, όπως ένα επιχειρηματικό ή 
δημιουργικό έργο, ανάπτυξη ομάδας, εκπαίδευση προσωπικού ή νέων προσλήψεων ή μια προσωπική 
προσπάθεια. Ανεξάρτητα από τον στόχο, τα σχέδια εκπαίδευσης σας καθιστούν υπεύθυνους για 
προθέσεις, ενέργειες, εργασίες ή δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν καθ ' οδόν προς έναν 
ευρύτερο στόχο. 

Πολλοί διαφορετικοί επιχειρηματικοί ρόλοι μπορούν να κάνουν χρήση ενός εκπαιδευτικού σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτών, των διευθυντών, του προσωπικού, των 
υπαλλήλων, της πληροφορικής, των εκπροσώπων υποστήριξης ή ολόκληρου του οργανισμού. Τα κολέγια 
και τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν επίσης συχνά προγράμματα κατάρτισης για να παρακολουθούν την 
πρόοδό τους προς έναν στόχο. 

Οφέλη από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης : 

 Η δημιουργία ενός σχεδίου εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση της επιτυχίας του έργου, της επιβίβασης , 

της ανάπτυξης δεξιοτήτων ή άλλων στόχων που στοχεύετε να επιτύχετε. 

 Σας βοηθά στην προετοιμασία του στόχου, των αναγκών, της στρατηγικής και του προγράμματος σπουδών που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν κατά την εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

 Βελτιώστε την εμπειρία των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση παρέχοντας ένα σαφές σχέδιο 

δράσης 

 Βεβαιωθείτε ότι κάθε προπόνηση είναι καλά προγραμματισμένη, χρήσιμη και εμπνευσμένη 

 Αποκτήστε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο σας 

 Τα προγράμματα εκπαίδευσης παίζουν ζωτικό ρόλο στο να κάνετε τον οργανισμό σας πιο κερδοφόρο, να νικήσετε τον 

ανταγωνισμό και να δημιουργήσετε μια ακμάζουσα εργασιακή κουλτούρα.  

https://www.smartsheet.com/employee-onboarding-processes-plans-best-practices-flowcharts


 

 
 

 Εργαλείο: Υπόδειγμα Εκπαιδευτικού Σχεδίου  

 
Σύνταξη σχεδίου εκπαίδευσης: 

 Στόχοι: Καταγράψτε τους στόχους σας και βεβαιωθείτε ότι είναι μετρήσιμοι και συγκεκριμένοι. 

 Διάρκεια: Ιδανικά, το πρόγραμμα εκπαίδευσής σας θα πρέπει να είναι ευέλικτο, να προσφέρει μια κατά 
προσέγγιση, ρεαλιστική διάρκεια του σχεδίου για να δώσει στους συμμετέχοντες μια ιδέα για το τι να 
περιμένουν και να βοηθά τους διαχειριστές στην αξιολόγηση της απόδοσης. Ορισμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης περιλαμβάνουν πολλαπλές μελλοντικές ημερομηνίες για τη μέτρηση της απόδοσης (για 
παράδειγμα, 30, 60 και 90 ημέρες) . 

 Τόπος/Εγκατάσταση: Εάν φιλοξενείτε ένα εργαστήριο, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τον χώρο και 
τις εγκαταστάσεις, όπως οδηγίες και ειδικές οδηγίες. 

 Ημερομηνίες/Ώρες: Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες συνάντησης που πρέπει να παρευρεθεί το 
προσωπικό, φροντίστε να τις αναφέρετε στο πρόγραμμα. 

 Δραστηριότητες και Στρατηγικές Μάθησης: Ανάλογα με το πόσο ολοκληρωμένο είναι το εκπαιδευτικό σας 
σχέδιο, σκεφτείτε να συμπεριλάβετε μια ενότητα όπου περιγράφετε λεπτομερώς τις δραστηριότητες και τους 
τομείς γνώσεων στους οποίους ελπίζετε να δείτε βελτίωση. Ωστόσο, δεν απαιτούν όλα τα προγράμματα 
κατάρτισης αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας. 

 Ορόσημα: Συμπεριλάβετε χώρο για να επισημάνετε βασικά ορόσημα, καθώς και χώρο για ημερομηνίες και 
υπογραφή, εάν υπάρχει. Μπορεί επίσης να θέλετε να συμπεριλάβετε μια ενότητα για την κατάταξη των 
επιτευγμάτων ή των ικανοτήτων στην πορεία. 

 Υπογραφή έγκρισης: Συμπεριλάβετε έναν χώρο για να υπογράψει ο διευθυντής ή η επικεφαλής επαφή μόλις 
ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

  



 

 
 

Εργαλείο: Υπόδειγμα Σχεδίου Εκπαίδευσης  

Όνομα Εκπαίδευσης: Υπεύθυνος: 

I. Logistics 

Υλικά: 

Delegates’ movement: 

Εκπαιδευτές που χρειάζονται: 

II. Στόχοι/αποτελέσματα 

1. 
 

2. 
 

III. Ιδέες/παρατηρήσεις (& μηνύματα κλειδιά προς υλοποίηση ) 

 
 

IV. Πιθανοί σύνδεσμοι πριν την Εκπαίδευση  
 
 

V. Πιθανοί σύνδεσμοι μετά την Εκπαίδευση  
 
 

VI. Ροή – η σειρά των μπλοκ και ο χρονισμός για καθένα από αυτά 
Παράδειγμα: 

Block 1 (10 λεπτά) 
 

Block 2 (30 λεπτά) 
 

Block 3 (20 λεπτά) 
 

VII. Αναλυτική Ροή 
 

Θέμα 
Στόχοι 

και/ή 

μηνύματα 

κλειδί 

 

Μέθοδος 
 

Περιγραφή 
 

Ρύθμιση 
Χρόνου 

Απαιτούμ
ενα 
Υλικά  

 

Υπεύθυνος  

1.       

2. 
      

3. 
      

 

 



  

 
 

6. Εργαλείο: Λίστα Ελέγχου Ομαδικής Εργασίας  
 
 

Σκοπός: 
 
Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας είναι κρίσιμες για μια ομάδα υψηλής απόδοσης, αλλά η ομαδική 
εργασία είναι πρωταρχική για τη συνεργασία, μαζί με την εξαιρετική ηγεσία που μπορεί να οδηγήσει τον 
οργανισμό προς τα εμπρός. Μια λίστα ελέγχου στοχεύει να δημιουργήσει μια πορεία προς την 
ολοκλήρωση αυτών των δεξιοτήτων. 

 

Περιγραφή: 
 

Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας είναι προσωπικές ιδιότητες και ικανότητες που σας επιτρέπουν να 

συνεργάζεστε καλά με άλλους στην ομάδα. Η ομαδική εργασία είναι ένας συνδυασμός συλλογικής 

τεχνογνωσίας στο χώρο εργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου/αποτελέσματος με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Μια λίστα ελέγχου είναι το απαραίτητο έγγραφο για τη συγκέντρωση όλων 

αυτών. 

 

Οι βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την επικοινωνία, την ενεργή ακρόαση και την ικανότητα να βοηθάς 

και να καθοδηγείς άλλους, ενώ μοιράζεσαι επιχειρηματικές γνώσεις και δείχνεις δέσμευση για την 

επιτυχία του έργου. Οι δεξιότητες επικοινωνίας, τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές, είναι απαραίτητες  - 

πώς να εργαστείτε παραγωγικά με τους άλλους. 

 
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 

 Καθορισμός στόχων : Βεβαιωθείτε ότι όλοι στην ομάδα γνωρίζουν και κατανοούν τους στόχους 
του έργου. Η λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι σε σαφείς προθέσεις ως κεντρικό σημείο 
προσοχής. 
 

 Επικοινωνία : Σαφής και αποτελεσματική επικοινωνία των ιδεών σας, των σχολίων – των καλών 
και των κακών. Ο τόνος πρέπει να είναι πάντα επαγγελματικός αλλά φιλικός. Οι δεξιότητες 
αμφισβήτησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε πληροφορίες, να διευκρινίσετε ένα 
σημείο, να δοκιμάσετε τις γνώσεις και να ενθαρρύνετε περαιτέρω έρευνα και απαντήσεις σε 
προβλήματα. 
 

 Θετικότητα και αξιοπιστία: Οι θετικές σκέψεις είναι ενθαρρυντικές.  
Μην εστιάζετε στην αρνητικότητα, το παράπονο είναι μια κακή συνήθεια και δεν βοηθά στην 
προσπάθεια προς τον στόχο. Μην απομακρύνεστε από αυτόν τον κοινό στόχο με αρνητισμό. Τα 
αξιόπιστα μέλη της ομάδας ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και τηρούν τις 
προθεσμίες. 
 

 Διαχείριση χρόνου : Χρησιμοποιήστε το χρόνο με σύνεση, καθώς μπορεί να επηρεάσει το έργο 
και τους στόχους. Μοιραστείτε συμβουλές διαχείρισης χρόνου και πώς άλλοι μπορούν να 
αυξήσουν την παραγωγικότητα. 
 

https://checkify.com/blog/time-management-methodologies/


  

 Ακρόαση : Ενεργός ακροατής. Ακούστε σχόλια, ακούστε προβλήματα, κάντε κάθε μέλος της 
ομάδας να αισθάνεται πολύτιμο. Μην αφήσετε τις παρεξηγήσεις να επηρεάσουν αρνητικά την 
ομάδα. 
 

 Διαμεσολαβητής : Διαμεσολαβήστε και επιλύστε προβλήματα συγκρούσεων μεταξύ των μελών 
της ομάδας. Χρησιμοποιήστε στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων για να αντιμετωπίσετε 
δύσκολα άτομα, προσωπικότητες και καταστάσεις. 

 
 Σεβασμός και ενσυναίσθηση : Όλοι είναι ίσοι, κάντε τους πάντες να νιώθουν ότι τους εκτιμούν. 

Απλές τακτικές όπως η ανάμνηση ονομάτων και στοιχείων ατόμων, η οπτική επαφή κατά την 
επικοινωνία και η ενεργή ακρόαση όταν ένα άτομο μιλάει και μοιράζεται τις γνώσεις του για το 
έργο. Η ενσυναίσθηση είναι σημαντική για την εδραίωση τόσο της εμπιστοσύνης όσο και του 
σεβασμού. Η κοινή κατανόηση των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου είναι μια δύσκολη 
δεξιότητα αλλά βασική. 
 

 Ενθουσιασμός , κίνητρο και ανάπτυξη σχέσεων : Κάντε τους ανθρώπους να βουίζουν από 
ενθουσιασμό. Μοιραστείτε το πάθος σας για το έργο και πώς θα κάνετε όλοι τη διαφορά. 
Ενθάρρυνση της συμμετοχής, αναγνώριση της επιτυχίας και των μεγάλων ιδεών. Ανάπτυξη 
αίσθησης αρμονίας και ομαδικού πνεύματος. 
 

 Δεξιότητες Διευκόλυνσης : Βοηθήστε τα μέλη της ομάδας να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 
δεξιότητες για να ολοκληρώσουν μια εργασία/έργο αποτελεσματικά. 

 
Ανάθεση ρόλων 

Ποιος θα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της ομάδας; 

Ποιος θα βοηθήσει στον συντονισμό; 

Έχετε καθορίσει ο ένας τις χρονικές δεσμεύσεις του άλλου; 

Ποιος θα κρατήσει αρχεία της συνάντησης; 
 

 
Ανάθεση εργασιών 

Έχουν καταλάβει όλοι τον σκοπό της αποστολής; 

Είναι σαφείς οι στόχοι για κάθε εργασία; 

Ο φόρτος εργασίας είναι μοιρασμένος εξίσου; 

Μπορούν όλοι να τηρήσουν τις προθεσμίες; 

Ποια είναι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης εάν κάτι πάει στραβά; 

 
Επικοινωνία 

Πώς θα επικοινωνήσει η ομάδα; 

Πόσο συχνά θα επικοινωνείτε; 

 
Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Ποια είναι μερικά από τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε ως ομάδα; 

Ποιες είναι μερικές πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν; 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την ολοκλήρωση της εργασίας; 

 
Προβληματισμός για την επόμενη φορά 

Πώς πάρθηκαν οι αποφάσεις; 

Πώς μοιραστήκατε τις πληροφορίες; 

Πώς δώσατε σχόλια 

Τι κερδίσατε από την εμπειρία; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_management
https://checkify.com/blog/enthusiasm/


  

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο για να πετύχετε το έργο σας; 

Με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να βελτιώσετε την εμπειρία; 

 

Οι δεξιότητες ομαδικής εργασίας δεν είναι κάτι στο οποίο χρειάζεστε επίσημη 
εκπαίδευση, αλλά μπορείτε να αναγνωρίσετε και να δουλέψετε πάνω σας. 
 
 

 
 
  



  

 

7. Εργαλείο: Λίστα Ελέγχου Συναντήσεων  
Σκοπός: 
 
Η δημιουργία μιας απλής λίστας ελέγχου συσκέψεων μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την 
ομάδα σε καλό δρόμο. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι θα χωρίσετε τους δρόμους σας με την 
καλύτερη κατανόηση της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσετε. 

 

Περιγραφή: 

Η ατζέντα συνάντησης είναι μια λίστα δραστηριοτήτων που οι συμμετέχοντες ελπίζουν να 
ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Δίνει στους παρευρισκόμενους εκ των 
προτέρων ειδοποίηση για το τι θα συζητηθεί. Θέτει επίσης σαφείς προσδοκίες για το τι πρέπει να 
συμβεί πριν και κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, ενώ διατηρεί τους συμμετέχοντες εστιασμένους 
στο θέμα που εξετάζουν. Εκτός από όλα αυτά, καθορίζει τον ρυθμό της συνάντησης ενώ λειτουργεί 
ως εργαλείο διαχείρισης χρόνου . 

Όταν σχεδιάζεται σωστά, μια ατζέντα συσκέψεων μπορεί να αποτρέψει μη παραγωγικές 
συναντήσεις, εξοικονομώντας πολύ χρόνο σε ολόκληρη την ομάδα σας. Είτε η συνάντησή σας είναι 
μια μεγάλη, επίσημη εκδήλωση ή μια περιστασιακή συζήτηση σε μια μικρή ομάδα, μια ατζέντα είναι 
ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να χρησιμοποιήσετε σωστά τον χρόνο 
που έχετε. 

 
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 

ΕΧΕΤΕ:  
 Προσδιορίσει το σκοπό της συνάντησης; 

 Βεβαιωθεί ότι χρειάζεστε πραγματικά μια συνάντηση; 

 Αναπτύξει μια προκαταρκτική ατζέντα; 
 Επιλέξατε τους σωστούς συμμετέχοντες και τους ανατέθηκαν ρόλοι; 

 Αποφασίσατε πού και πότε θα γίνει η συνάντηση; 

 Επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητα του χώρου; 

 Στείλατε την πρόσκληση; 

 Εστάλη η προκαταρκτική ημερήσια διάταξη στους συμμετέχοντες και τους μετόχους; 

 Εστάλησαν αιτήματα που απαιτούν προηγμένη προετοιμασία; 

 Παρακολούθηση με προσκεκλημένους αυτοπροσώπως, εάν χρειάζεται; 

 Επιλέξατε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα χρησιμοποιηθεί; (ψηφοφορία της 
πλειοψηφίας, συναίνεση της ομάδας, επιλογή αρχηγού) 

 Προσδιορίσατε, τακτοποιήσατε και δοκιμάσατε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό; 

 Ολοκληρώθηκε η ατζέντα και διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες; 

 Επαληθεύτηκε ότι όλοι οι βασικοί συμμετέχοντες θα παρευρεθούν και θα γνωρίζουν τους 
ρόλους τους; 

 Ετοιμάσατε Παρουσιάσεις, φυλλάδια κτλ  
 

 
Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε πρόσθετες χρήσιμες 
λεπτομέρειες,για παράδειγμα, ποιος θα παρουσιάσει κάθε θέμα  
και πόσο χρόνο θα διαρκέσει κάθε παρουσίαση 
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