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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό 

Εκπαιδευτή 
 
Ο Οδηγός Εκπαιδευτών έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία σχετικά με 

το μάθημα « Η επιτυχία της επιχείρησης σας» για εκπαιδευόμενους ως μονοήμερο 

μάθημα. Το μάθημα μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να διδαχθεί με 

διαφορετικούς τρόπους όπως: 

 

- 2 x διάρκεια ½ ημέρας 

- Σειρά μίνι 2-ωρών συνεδριών 

- Διαδικτυακό σεμινάριο ή / και μεικτό μάθημα 

 

Ο Οδηγός Εκπαιδευτή εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τις διαφάνειες εκπαιδευτών 

του PowerPoint και το βιβλίο εργασίας του μαθητή, συμπεριλαμβανομένης και της 

εργαλειοθήκης  YBS. Τα αρχεία μπορούν να επεξεργαστούν και να τυποποιηθούν 

για να καλύψουν τις ανάγκες της ομάδας σας και της ομάδας στόχων σας. 

 

Οι αριθμοί διαφανειών του PowerPoint αντιστοιχούν σε σελίδες στο βιβλίο εργασίας 

που διευκολύνουν την πλοήγηση και κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους σε σχετικές 

σελίδες. Το βιβλίο εργασίας μπορεί να επεξεργαστεί σε ένα σύντομο έγγραφο, να 

χωριστεί σε χωριστά φυλλάδια ή να μετατραπεί σε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης 

και βίντεο σύμφωνα με τις προτιμήσεις του εκπαιδευτή. 

 

Το μάθημα περιλαμβάνει μια ποικιλία ομαδικών και ατομικών δραστηριοτήτων  που 

μπορούν να επεξεργαστούν και να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

εκπαιδευτή και το μοντέλο διδασκαλίας. 
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Διαφάνεια 1: Διαφάνεια Τίτλου 

Μαθήματος 

 

 

 
Καλωσορίστε τους μαθητές και παρουσιάστε τον εαυτό σας. 

 

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στο σύστημα 
προγραμματισμού και στο βιβλίο εργασίας του μαθήματος « Η επιτυχία της 
επιχείρησης σας». Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα 
ολοκληρώσουν μια σειρά φύλλων εργασίας που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν 
τις επιχειρησιακές τους ιδέες και τα  επιχειρηματικά σχέδια τα οποία θα εισάγουν στη 
συνέχεια στη πλατφόρμα YBS. 
 
Το μάθημα είναι εξαιρετικά πρακτικό και διαδραστικό. Έχει σχεδιαστεί για να 
επιτρέπει στον εκπαιδευτή να διεξάγει το μάθημα ως μονοήμερη εκδήλωση σε 
σεμινάριο, αλλά να μπορεί επιπλέον να διεξαχθεί και ως σεμινάριο σε απευθείας 
σύνδεση ή σε ως μια σειρά από διώροφα μίνι  εργαστήρια σε μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 
 

Διαφάνεια 2: Οι εκπαιδευτές σας 
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Παρουσιάστε τους εκπαιδευτές - ενδεχομένως αναφέροντας τα προσόντα, την 

εμπειρία και τα διαπιστευτήρια του  κάθε εκπαιδευτή για τη διεξαγωγή του 

μαθήματος. 

 

Διαφάνεια 3:  Εξηγήστε τα 

μαθησιακά αποτελέσματα του 

μαθήματος και το χρονοδιάγραμμα 

για την διδασκαλία (αυτό θα πρέπει 

να προσαρμοστεί σύμφωνα με την 

επιλεγμένη μέθοδο για την 

παράδοση). 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια 4: Ιστορικό έργου 

 

 

 

Περιγράψτε το πλαίσιο και το σκοπό των έργων Erasmus + και, στη συνέχεια, 

παρουσιάστε κάθε έναν από τους εταίρους στο αποτέλεσμα του έργου YBS (δηλαδή 

τη παροχή  ενός νέου ψηφιακού εργαλείου επιχειρηματικού σχεδιασμού για τις μικρές 

επιχειρήσεις να στηρίξουν  την ανάπτυξή τους). 
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Διαφάνεια 5: Η σημασία του 

σχεδιασμού 

 

 

Αναφερόμενοι στο απόσπασμα της διαφάνειας, εξηγήστε ότι η διαδικασία 

σχεδιασμού είναι εξίσου σημαντική, αν όχι πιο σημαντική, από το ίδιο το 

επιχειρηματικό σχέδιο. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι μια συνεχής  και διαρκής 

διαδικασία και όχι μια εφάπαξ δραστηριότητα που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σχέδιο 

που θα μείνει στο ράφι. Ο αποτελεσματικός επιχειρηματικός σχεδιασμός 

περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της εξέλιξης του σχεδίου και την 

ενημέρωσή του. Το ψηφιακό εργαλείο YBS έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι όσο το 

δυνατόν πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις, όπως ακριβώς και η δική σας. 

 

Διαφάνεια 6: Στόχοι και 

αποτελέσματα του μαθήματος 
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Συζητήστε τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος που 

μπορούν να  

προσαρμοστούν ώστε να αντανακλούν τη μεθοδολογία διδασκαλίας και τις ανάγκες 

των  συμμετεχόντων. Ανατρέξτε στην επόμενη διαφάνεια για να εξηγήσετε το 

περιεχόμενο του μαθήματος. 

 

 

 

Εξηγήστε ότι μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει 

την ανάγκη για ένα δυναμικό, συναρπαστικό και φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο, 

πώς να προετοιμάσουν ένα τέτοιο σχέδιο και πώς να το παρουσιάσουν 

χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο ψηφιακού προγραμματισμού YBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφάνεια 7: Μαθησιακά 

αποτελέσματα μαθήματος 
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Διαφάνεια 8: Το Ενιαίο Σχέδιο 

 

 

 

 

Εξηγήστε ότι μία από τις έννοιες που ενσωματώνονται στο εργαλείο ψηφιακού 

επιχειρησιακού προγραμματισμού YBS είναι το ενιαίο σχέδιο. Το ενιαίο 

επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάστηκε ως μία σελίδα που υποστηρίζεται από 

λεπτομερή σχεδιασμό καλύπτοντας την αποστολή και το όραμα της εταιρείας σας, τη 

στρατηγική, την  ανάλυση της αγοράς, τους στόχους και τα σχέδιά της. Αφού 

προετοιμαστείτε, το σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμπνεύσει τους 

ανθρώπους στην επιχείρησή σας ως οδηγός που δείχνει πώς θα επιτύχετε τους 

επιχειρηματικούς σας στόχους, ένα έγγραφο που μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους 

όπως οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι - θα σας βοηθήσει επίσης να εξερευνήστε 

ευκαιρίες που σας επιτρέπουν να επωφεληθείτε. 
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Διαφάνεια 9: Δύναμη των εικόνων 

 

 

 

 

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων συχνά ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζονται γραπτό 

επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Μερικές φορές 

πιστεύον ότι η επιχείρησή τους είναι διαφορετική από άλλες επιχειρήσεις ή ότι είναι 

μια απλή επιχείρηση και δεν απαιτεί επιχειρηματικό σχέδιο. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι 

επιχειρήσεις με ένα σαφές, εμπνευσμένο και συνεχώς ενημερωμένο επιχειρηματικό 

σχέδιο ξεπερνούν τις επιχειρήσεις χωρίς ενημερωμένο σχέδιο. 

 

Η διαδικασία απόρριψης ή σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου βοηθά τους 

ιδιοκτήτες να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματική τους ιδέα και 

να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες και στρατηγικές για την ανάπτυξη και την πρόοδο της 

επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος θα ενθαρρυνθείτε για να 

εξερευνήσετε και να αποτυπώσετε τις ιδέες σας για την επιχείρησή σας 

χρησιμοποιώντας μια σειρά φύλλων εργασίας. Γράψτε τις ιδέες και τις απαντήσεις 

σας, αλλά επίσης και να εξετάσετε την αποτύπωση τους χρησιμοποιώντας εικόνες - 

ακόμα και αν δεν είστε πολύ καλοί στο σχέδιο. Συνιστάται επίσης να εργάζεστε 

γρήγορα, ει δυνατόν, με άλλους ανθρώπους, καθώς αυτό θα αυξήσει τη δημιουργική 

σκέψη σας. Η δημιουργική σκέψη είναι εξίσου σημαντική στον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό ως αναλυτική και λογική - τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται 

στη δημιουργικότητα και τη λογική. 
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Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαφάνεια για να παρουσιάσετε τη δύναμη των εικόνων. 

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες τι συναισθήματα, μηνύματα και ιδέες προκαλούνται 

από μια κόκκινη σημαία και ένα κίτρινο τρίγωνο. Εξηγήστε ότι κατά την προετοιμασία 

των επιχειρηματικών σχεδίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες ή τουλάχιστον 

μεταφορές για να επικοινωνήσουν τα σχέδιά τους και να εμπνεύσουν τους 

ανθρώπους. 

 

Διαφάνεια 10: Όραμα και δηλώσεις  

αποστολής 

 

 

 

Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες τη δομή του ενιαίου σχεδίου που περιλαμβάνεται 

στο ψηφιακό σύστημα επιχειρηματικού σχεδιασμού της YBS. Εξηγήστε ότι οι 

επιχειρήσεις όλων των μορφών και μεγεθών χρησιμοποιούν δηλώσεις αποστολής 

και οράματος υποστηριζόμενες από λεπτομερή σχέδια για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών στόχων. 

 

Διαφάνεια 11: Όραμα και 

αποστολές 
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Χρησιμοποιώντας αυτήν την πολύ γνωστή εταιρεία ως παράδειγμα, ρωτήστε τους 

συμμετέχοντες εάν μπορούν να συνδεθούν με το όραμα και την αποστολή του ΙΚΕΑ. 

Ρωτήστε τους πώς το IKEA χρησιμοποίησε το όραμα και την αποστολή για να 

σχεδιάσει και να αναπτύξει την επιχείρησή του. Ρωτήστε εάν οι συμμετέχοντες 

μπορούν να δουν πώς αντικατοπτρίζει η IKEA την αποστολή και το όραμά της με τον 

τρόπο που έχουν σχεδιάσει την εμπειρία και τα προϊόντα των πελατών τους. Μια 

ισχυρή, καλοσχεδιασμένη δήλωση για το όραμα της αποστολής επικοινωνεί με το τι 

είναι η εταιρεία και παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των στόχων, των 

στρατηγικών και των σχεδίων των οργανισμών. 

 

Διαφάνεια 12: Όραμα στην 

επιχείρηση 

 

 

 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν και να εξηγήσουν το όραμα που 

έχουν για τις επιχειρήσεις τους. Συζητήστε τις ιδέες τους χρησιμοποιώντας αυτό ως 

οδηγό. Σε αυτό το σημείο, να είστε θετικοί και ενθαρρυντικοί παρά κριτικοί. 
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Διαφάνεια 13: Το όραμά σας 

 

 

Ο σκοπός αυτής της διαφάνειας είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να είναι πιο 

δημιουργικοί με τον τρόπο που σκέφτονται και απεικονίζουν την επιχείρησή τους. 

Ως συμμετέχοντες να σχεδιάζουν μια απλή εικόνα (δεν χρειάζεται να είναι τέλεια) που 

να αποτυπώνει την επιχείρησή τους. Προσκαλέστε κάθε συμμετέχοντα να εξηγήσει 

σε έναν συνεργάτη τι αντιπροσωπεύει η εικόνα του και πώς σχετίζεται με την 

επιχείρησή του. 

 

Διαφάνεια 14: Όραμα την 

επιχείρηση που θέλετε. 

 

 

Εάν δεν έχετε δώσει ακόμη στους συμμετέχοντες ένα αντίγραφο του βιβλίου 

εργασίας YBS ή μεμονωμένα φύλλα εργασίας, μπορείτε να τα δώσετε τώρα. 

Εξηγήστε ότι θα χρησιμοποιούν τα φύλλα εργασίας για να αναπτύξουν τις ιδέες, τα 

σχέδια και τις στρατηγικές τους για την επιχείρησή τους. Σκοπός του φύλλου 
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εργασίας 1 είναι να τους βοηθήσει να αρχίσουν να σκέπτονται το όραμά τους για την 

επιχείρησή τους με έναν πιο εκτεταμένο και δημιουργικό τρόπο. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 15: Τι θέλετε και τι δεν 

θέλετε 

 

 

Το φύλλο εργασίας 2 (Τι θέλετε και δεν θέλετε) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να προβλέψουν το είδος της εταιρείας που θέλουν. Ενθαρρύνετε τους 

συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν γρήγορα αυτό το φύλλο εργασίας, καθώς αυτό θα 

τονώσει τη δημιουργική σκέψη. Εξηγήστε ότι πρόκειται να εξετάσουν την επιχείρησή 

τους από την πλευρά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, προσδιορίζοντας 

ποιοι είναι οι πελάτες τους και, τέλος, το επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για  να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 16: Παράδειγμα 

δήλωσης οράματος 

 

 

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαφάνεια για να δείξετε στους συμμετέχοντες ένα 

παράδειγμα δήλωσης οράματος. Προσκαλέστε τους να σχολιάσουν και να εξετάσουν 

εάν είναι δημιουργικοί, εμπνευσμένοι, ενημερωτικοί. Απεικονίζει τις προσδοκίες, τους 

στόχους και τις σχέσεις με τους πελάτες; 

 

Διαφάνεια 17: Ποια είναι η 

αποστολή;  

 

 

 

 

Εξηγήστε ότι το υπόδειγμα μιας πραγματικά φιλόδοξης και δημιουργικής δήλωσης 

οράματος  περιλαμβάνει διάφορα βήματα και απαιτεί χρόνο. Το Φύλλο Εργασίας 3 

(Συγγραφή του οράματος  σας) παρουσιάζει μια προσέγγιση τριών βημάτων 

ξεκινώντας από ένα πολύ δομημένο σύνολο λέξεων που μπορούν να 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσετε και να αναπτύξετε τη δήλωση οράματος σε πιο 

δημιουργικές, δυναμικές και εμπνευσμένες δηλώσεις. 

 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας. Οι 

συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα άμεσα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 18: Αναπτύσσοντας 

περαιτέρω την αποστολή σας   

 

 

Το επόμενο βήμα είναι να εργαστούμε για τη δήλωση αποστολής της εταιρείας. Η 

δήλωση αποστολής περιγράφει το σκοπό για τον οποίο υπάρχει η επιχείρηση. Οι 

αξιόλογες δηλώσεις αποστολής είναι σύντομες και παράμενουν αξέχαστες. 

Γνωστοποιούν με λίγα λόγια την εστίαση της εταιρείας σε ό, τι παρέχει στους 

πελάτες. Οι δηλώσεις αποστολής αφορούν επίσης δεσμεύσεις και υποσχέσεις. 

Πρόκειται για απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως, ποια είναι η δέσμευσή σας να 

παρέχετε στους πελάτες σας; Μια ισχυρή δήλωση αποστολής θα αντικατοπτρίζει το 

πάθος και τη δέσμευση του ιδιοκτήτη. 

 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν το φύλλο εργασίας 4 

(Αναπτύσσοντας  την αποστολή σας) για να καταγράψουν ιδέες για τα προϊόντα 

τους, τι τους διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές τους, την αξία που τους παρέχει ο 

πελάτης, τις αξίες και τις πεποιθήσεις που διαμορφώνουν και οδηγούν την 

επιχείρηση και τον τρόπο επικοινωνίας αυτών των αξιών με τους πελάτες. Οι 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή αργότερα. 

Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με 

έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 19: Προαιρετική άσκηση 

 

 

 

Προαιρετική Δραστηριότητα: Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να αναπτύξουν περαιτέρω την αποστολή τους και περιλαμβάνει 

συνέντευξη από έναν συνεργάτη που μπορεί να τους βοηθήσει να διερευνήσουν τις 

ιδέες τους σε βάθος. 

 

Διαφάνεια 20: Τι πιστεύεται;  
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να σχολιάσουν αυτό το παράδειγμα δήλωσης 

αποστολής. Νομίζουν ότι είναι εμπνευσμένο και σαφές ή θα πρότειναν βελτιώσεις; 

 

Διαφάνεια 21: Συγγραφή της 

αποστολής σας  

 

 

 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν το φύλλο εργασίας 6 

(γράφοντας την δήλωση αποστολής), εξηγώντας ότι, όπως και με τη δήλωση 

οράματος, η διαδικασία συγγραφής της τελικής έκδοσης της δήλωσης αποστολής 

είναι μια επαναληπτική διαδικασία και θα πάρει κάποιο χρόνο. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει ήδη, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 22: Αναπτύσσοντας την 

Στρατηγική σας  

 

 

Οι στρατηγικές καθορίζουν την κατεύθυνση, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία για την 

πρόοδο και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Οι στρατηγικές καθορίζουν 

κατευθυντήριες γραμμές και όρια και παρέχουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν 

να παρθούν σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Μια σαφώς καθορισμένη 

στρατηγική δήλωση ή δηλώσεις που δεν επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

να διατηρούν την επιχείρηση σε καλό δρόμο και να επικεντρώνονται στην επίτευξη 

της αποστολής, του οράματος και των στόχων της εταιρείας. Ισχυρές δηλώσεις 

στρατηγικής μπορεί να είναι ευρείες και ταυτόχρονα να βοηθήσουν να εστιάσουμε σε 

αυτό που είναι σημαντικό. Αφορούν επίσης τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές 

και τις επιπτώσεις σε μια επιχείρηση. Οι εξωτερικές επιρροές θα περιλαμβάνουν 

ευκαιρίες και απειλές για την εταιρεία. Οι εσωτερικές στρατηγικές θα επικεντρωθούν 

στα εσωτερικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Τα φύλλα εργασίας 

7-12 θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ισχυρές δηλώσεις 

στρατηγικής για τις εταιρείες τους. 

 

Προαιρετικά: Παρουσιάστε και συζητήστε τις τέσσερις γενικές στρατηγικές του 

Porter, τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις (βλ. Σελίδα 13 του βιβλίου 

εργασίας). 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 23: Η Αξία των 

Στρατηγικών Παραδοχών 

 

 

Εξηγήστε ότι οι στρατηγικές παρέχουν το πλαίσιο για τις ενέργειες που θα αναλάβει η 

επιχείρηση για να επιτύχει την αποστολή, το όραμα και τους στόχους της. Στην 

ιδανική περίπτωση, οι στρατηγικές θα παραμείνουν αμετάβλητες για αρκετά χρόνια 

καθώς λειτουργούν σαν πυξίδα για την επιχείρηση. 

 

Διαφάνεια 24: Βασικά Συστατικά 

της Στρατηγικής σας  

 

 

 

 

Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσετε ποιες στρατηγικές είναι οι πιο κατάλληλες και 

σχετικές για την επιχείρησή σας. Το σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό των 

στρατηγικών σας είναι να επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη 

και την πρόοδο της εταιρείας σας. Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 7 (Βασικά στοιχεία της εταιρείας σας). Αυτό το 

φύλλο εργασίας θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τις κρίσιμες πτυχές 

της επιχείρησής τους που πρέπει να αντανακλώνται στη στρατηγική τους και να 

αναπτύσσονται μέσω των στόχων τους. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την ολοκληρώσουν άμεσα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις 

τους με ένα συνεργάτη ή να καλέσουν ένα ή δύο συμμετέχοντες για να μοιραστούν 

τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 25: Ανάλυση SWOT 

 

 

Το φύλλο εργασίας 8 (πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές) έχει 

σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εξετάζουν πιθανά ζητήματα και 

θέματα τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις 

εταιρείες τους. Τα εσωτερικά ζητήματα αναγνωρίζονται ως πλεονεκτήματα και 

αδυναμίες, και τα εξωτερικά θέματα προσδιορίζονται ως ευκαιρίες και απειλές. 

 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα άμεσα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με ένα συνεργάτη ή να καλέσουν ένα ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 26: Κατανοώντας τους 

Πελάτες  

 

 

 

Το φύλλο εργασίας 9 (προσέγγιση των πελατών σας) επικεντρώνεται στους πελάτες 

μιας επιχείρησης. Ο στόχος της άσκησης είναι να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

σκέφτονται όπως και οι πελάτες τους, και τους λόγους που αγοράζουν από αυτούς 

καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να προωθήσουν και να εμπορευθούν τις 

υπηρεσίες τους στις τρεις πρώτες κατηγορίες πελατών. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 27: Προσδιορίζοντας 

Κρίσιμα Θέματα 

 

 

Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες να εξετάσουν γενικά τι λειτουργεί καλά και τι  δεν 

λειτουργεί καλά στις εταιρείες τους αλλά και πώς μπορούν να βελτιώσουν την 

απόδοση,  ή να λύσουν τα βασικά προβλήματα απόδοσης. Χρησιμοποιήστε το ως 

γενική περίοδο συζήτησης πριν προχωρήσετε στο φύλλο εργασίας 10. 

 

Διαφάνεια 28: Εξετάζοντας κρίσιμα 

θέματα 

 

 

 

Το φύλλο εργασίας 10 (εξέταση κρίσιμων ζητημάτων) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 

τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τους παράγοντες που περιορίζουν την ανάπτυξη, 

την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητά τους. Σκοπός του φύλλου εργασίας είναι 

να γίνει διάκριση μεταξύ των συμπτωμάτων και των βαθύτερων αιτιών των εμποδίων 

επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων στρατηγικών και ιδεών. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με  όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 29: Παράγοντες 

Επιτυχίας και Περιορισμών  

 

 

 

Φύλλο εργασίας 11 (από εδώ προς τα εκεί!) Περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν για 

την επιτυχία της εταιρείας στο παρελθόν και για όλους τους παράγοντες που 

περιορίζουν την επιτυχία της εταιρείας. Το δεύτερο μέρος συμβάλλει στη ζωή και 

στην αποστολή του οργανισμού, εξετάζοντας τους μελλοντικούς παράγοντες 

επιτυχίας και τους δυνητικούς περιοριστικούς παράγοντες. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Εάν την έχουν ολοκληρώσει ήδη, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 30: Δηλώσεις 

Στρατηγικής 

 

 

Οι δηλώσεις στρατηγικής πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρες συγκεκριμένες και 

συνοπτικές, όπως και οι δηλώσεις οράματος και αποστολής. Συζητήστε τα 

παρακάτω παραδείγματα στρατηγικής. 

 

Παράδειγμα 1:  

“Να τοποθετηθεί η εταιρεία για στρατηγική εξαγορά το 2022 με την οικοδόμηση 

μάρκας, ταυτότητας, ομάδας διαχείρισης και κερδοφορίας” 

Αυτή η δήλωση καθορίζει την κατεύθυνση της εταιρείας με το μεγάλο σχέδιο καθώς 

και μια στρατηγική εξόδου. 

 

Παράδειγμα 2:  

“Θα προσλάβουμε τους καλύτερους υπαλλήλους και θα τους έχουμε λίγο πριν 

τους χρειαστούμε, θα τους διατηρήσουμε με υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από 

την εργασία και συμμετοχής στην επιχείρηση μας” 

 

Πρόκειται για μια στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού, η οποία στέλνει ένα μήνυμα ότι 

η εταιρεία απαιτεί εξαιρετικούς ανθρώπους και θα είναι ένας υποστηρικτικός και 

ικανοποιητικός εργοδότης. 

 

Παράδειγμα 3:  

 

“Θα επικεντρωθούμε στην παροχή λύσεων κατάρτισης βασισμένων σε 

τεχνολογίες σύννεφου που θα απευθύνονται σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

των εταιρειών blue-chip με αρμοδιότητα τη διαχείριση ενός παγκόσμιου 

εργατικού δυναμικού” 

 

Αυτή η στρατηγική περιγράφει όχι μόνο το προφίλ των πελατών-στόχων αλλά και την 

υπηρεσία που θα παρασχεθεί και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την 

παράδοσή  

της. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την ολοκληρώσουν τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις 

τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να μοιραστούν 

τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 31: Καθορισμός Στόχων 

 

 

Οι στόχοι βοηθούν στην αποσαφήνιση της προσπάθειας που επιδιώκει η επιχείρησή 

σας με συγκεκριμένους και μετρήσιμους όρους. Για να είναι ένας στόχος 

αποτελεσματικός, πρέπει να είναι ένας σαφώς καθορισμένος στόχος με ποσοτικά 

μετρήσιμα στοιχεία. Ενώ μια δήλωση οράματος της εταιρείας είναι επεκτατική και 

ιδεαλιστική, οι στόχοι σχεδιάζονται για να επικεντρωθούν στους πόρους και τις 

δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και στόχων. 

Σκοπός ενός συνόλου σαφώς καθορισμένων στόχων είναι να καταστεί δυνατή η 

ανάληψη ουσιαστικών ενεργειών με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας 

και την εκπλήρωση της αποστολής της. Μέσω της συνδέσης της απόδοση των 

ανθρώπων με τους στόχους και ως εκ τούτου με την αποστολή και το όραμα της 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

εταιρείας, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι όλοι είναι στο ίδιο στάδιο και εργάζονται για 

τα ίδια μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, δηλαδή την επιχειρηματική σας επιτυχία! 

 

Διαφάνεια 32: Οι Στόχοι δίνουν 

Συγκέντρωση 

 

 

Ενώ δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός στόχων που μπορούν να 

καθοριστούν για έναν οργανισμό, οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις είναι σε θέση 

να διαχειριστούν και να φιλοξενήσουν μόνο 8-10 στόχους. Το YBS συνιστά να 

υπάρχει τουλάχιστον ένας στόχο σχετικά με τα έσοδα από τις πωλήσεις της 

εταιρείας, ένας όσον αφορά την κερδοφορία, 2-3 σχετικά με την εμπορία και 

ενδεχομένως 4-5 σχετικά με τις δραστηριότητες ή άλλες πτυχές της επιχείρησης. 

 

Συζητήστε με τους συμμετέχοντες παραδείγματα στόχων ανατρέχοντας στη σελίδα 

20 του βιβλίου εργασίας YBS. Εξηγήστε ότι οι στόχοι, όπως ακριβώς και το όραμα 

και η αποστολή, είναι ουσιαστικής σημασίας σε κάθε εταιρεία, καθώς παρέχουν 

κατεύθυνση και καθοδήγηση στους υπαλλήλους της εταιρείας. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 33: Σημαντικοί Στόχοι  

 

 

Το φύλλο εργασίας 13 (Προσδιορισμός των στόχων σας) έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καθορίσουν τους στόχους τους οποίους πρέπει να 

ορίσουν. Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να ανατρέχουν σε προηγούμενες 

δραστηριότητες όπως το φύλλο εργασίας 7 (Βασικά στοιχεία της εταιρείας σας). 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα άμεσα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει ήδη, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 34: Η Αξία των Στόχων 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Οι στόχοι αποτελούν βασικό εργαλείο που καθιστά δυνατό τον έλεγχο της ευθύνης, 

την εξουσιοδότηση και τη δυνατότητα της εταιρείας να παραμείνει εστιασμένη στους 

μακροπρόθεσμους στόχους της. Το φύλλο εργασίας 14 (διαμορφώνοντας τους 

στόχους) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να επεξεργαστούν και 

να εξετάσουν λεπτομερώς κάθε δυνητικό στόχο όσον αφορά τις οικονομικές του 

επιπτώσεις στην επιχείρηση και ακριβώς τι θα συμβεί και πότε. Ιδανικά, κάθε στόχος 

πρέπει να είναι SMART (εξηγήστε εάν απαιτείται). 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την έχουν ολοκληρώσει τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες να 

μοιραστούν τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 

 

Διαφάνεια 35: Καθορίζοντας τους 

Στόχους σας 

 

 

 

Το φύλλο εργασίας 15 (συντάσσοντας τους στόχους σας) έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τους στόχους τους με μια έξυπνη και 

συνοπτική μορφή. Κάθε στόχος πρέπει να έχει σαφή σχέση με την αποστολή και το 

όραμα του οργανισμού και να είναι συνεπής με τις στρατηγικές δηλώσεις της 

εταιρείας. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την ολοκλήρωσαν τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις 

τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για να μοιραστούν 

τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Διαφάνεια 36: Σχέδια και Έργα 

 

 

 

Τα σχέδια είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει μια επιχείρηση 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Στις μικρές επιχειρήσεις, είναι χρήσιμο 

εάν κάθε σχέδιο ή μίνι έργο σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο στόχο. Κατά την 

προετοιμασία των σχεδίων, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 

χρόνου και πόρων για κάθε σχέδιο ή έργο. 

 

Διαφάνεια 37: Από τα Σχέδια στην 

Πραγματικότητα 

 

 

 

Η επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φροντίδα 

με την οποία έχουν αναπτύξει τα σχέδιά τους, από την αποτελεσματικότητα με την 

οποία εκτελούν, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στον χρόνο και στον 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

προϋπολογισμό και τον βαθμό στον οποίο παρακολουθεί και τροποποιεί τα σχέδια 

λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και την πρόοδο. 

 

Διαφάνεια 38: Ανάπτυξη Έργων και 

Σχεδίων 

 

 

 

Το Φύλλο Εργασίας 16 (Ανάπτυξη Έργων και Σχεδίων) παρέχει ένα χρήσιμο 

πρότυπο για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τη δομή μιας 

περιγραφής των σχεδίων τους και των μίνι έργων που συνδέονται άμεσα με έναν 

από τους κύριους στόχους της εταιρείας. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα 

έργα για κάθε στόχο και αυτά μπορούν να μεταβιβαστούν σε έναν ή περισσότερους 

υπαλλήλους της επιχείρησης. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την ολοκληρώσουν άμεσα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις 

τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες να μοιραστούν τις 

απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 39: Συνδέοντας τα όλα 

μαζί 

 

 

Το φύλλο εργασίας 17 (το οποίο τα συνδέει όλα μεταξύ τους) είναι ένα απλό εργαλείο 

που εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες εξέτασαν το στόχο σε σχέση με το ποιος θα 

είναι υπεύθυνος για την παράδοσή του και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα 

ολοκληρωθεί. Έχοντας έναν κατάλογο σχεδίων και έργων κατ 'αυτόν τον τρόπο είναι 

χρήσιμο όταν πρόκειται για τη διαχείριση και την παρακολούθηση της προόδου κάθε 

έργου, ειδικά εάν έχουν ανατεθεί σε άλλους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα τώρα ή 

αργότερα. Αν την ολοκλήρωσαν τώρα, καλέστε τους να μοιραστούν τις απαντήσεις 

τους με έναν συνεργάτη ή να καλέσουν έναν ή δύο συμμετέχοντες για  να μοιραστούν 

τις απαντήσεις τους με όλη την ομάδα. 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 40: Ενιαίο 

Επιχειρηματικό Σχέδιο 

 

 

 

 

Το μάθημα κάλυψε τα πρώτα πέντε στάδια στην ανάπτυξη του ενιαίου σχεδίου για 

την επιτυχία της επιχείρησής σας. Σαφώς υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες 

πίσω από το ενιαίο σχέδιο με τη μορφή λεπτομερών σχεδίων, στόχων και της 

αποστολής και της δήλωσης οράματος. Το επόμενο τμήμα του μαθήματος εστιάζεται 

στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε το εργαλείο ψηφιακού 

επιχειρησιακού προγραμματισμού - την επιτυχία της επιχείρησής σας, ώστε να έχετε 

ένα αντίγραφο του ενιαίου σχεδίου. 

 

Διαφάνεια 41:  

 

 



 

32 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Το ενιαίο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει πέντε τμήματα: όραμα, αποστολή, 

στρατηγικές δηλώσεις, στόχους και κατάλογο των σχεδίων που απαιτούνται για την 

παράδοση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

Αναπτύξτε περαιτέρω όταν υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα 

Διαφάνεια 42:  

 

Αναπτύξτε περαιτέρω όταν υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα 

 

Διαφάνεια 43:  

 

 

 

Αναπτύξτε περαιτέρω όταν υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης 
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Διαφάνεια 44:  

 

 

Αναπτύξτε περαιτέρω όταν υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα 

 

Διαφάνεια 45:  

 

 


