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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
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Καλώς ήλθατε στο Your Business Success 

Έχετε μια επιχειρηματική ιδέα. Έχετε αποφασίσει να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή έχετε ήδη 

ξεκινήσει την επιχείρησή σας και θέλετε να την αναπτύξετε και να την αναπτύξετε. Το 

πρόγραμμα του The Your  Business Success θα σας βοηθήσει να οικοδομήσετε επιτυχία στα 

σχέδιά σας, βοηθώντας σας να καταγράψετε, να αναλύσετε και να βελτιώσετε τις ιδέες, τα 

σχέδια και τις δράσεις σας.  

Μια επιτυχημένη επιχείρηση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε μια καλή ιδέα. Πρέπει να 

σκεφτείτε τις προϋποθέσεις  έτσι ώστε να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, 

όπως εάν είστε το σωστό άτομο για να λειτουργήσετε την επιχείρηση και εάν οι πελάτες σας 

θα ήθελαν το προϊόν ή την υπηρεσία σας? 

Η διαδικασία προγραμματισμού της Your Business Success θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε 

μια ιδέα σε μια βιώσιμη επιχείρηση που θα εστιάζει στο μέλλον. Θα πρέπει να σκεφτείτε όλες 

τις λεπτομέρειες της επιχείρησής σας για να σχεδιάσετε πώς θα λειτουργούν τα πάντα. Θα 

χρειαστεί χρόνος και δέσμευση από μέρους σας, αλλά εάν επενδύσετε στη σκληρή δουλειά και 

αφιερώσετε χρόνο τώρα, θα αποκομίσετε το όφελος αργότερα! 

Ο Σκοπός του  Your Business Success δεν είναι απλά να σας βοηθήσει να γράψετε το 

τέλειο σχέδιο, αλλά να απλό, πρακτικό σχέδιο που προδιαγράφει τι θέλετε να επιτύχετε και 

πώς θα το επιτύχετε. Η αξία ενός επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι στο ίδιο το σχέδιο, αλλά 

στη διαδικασία της σύνταξης, της αναθεώρησης και της ανανέωσης του.  

Σταματήστε να σκέφτεστε το επιχειρηματικό σας σχέδιο και αρχίστε να σκέφτεστε τη 

διαδικασία του επιχειρηματικού προγραμματισμού και να θυμάστε ότι ένα «καλό σχέδιο» είναι 

καλύτερο από ένα σχέδιο που περιμένει να παράγει το αόριστο «τέλειο σχέδιο»,.  

Επτά μύθοι για επιχειρηματικά σχέδια 

Προτού προχωρήσετε περαιτέρω, ελέγξτε τους επτά μύθους σχετικά με 

επιχειρηματικά σχέδια: 

ΜΥΘΟΣ #1: Η επιχείρησή μου είναι 
μικρή και δεν χρειάζεται επιχειρηματικό 
σχέδιο. 

 Τα επιχειρηματικά σχέδια είναι απαραίτητα για 
τις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις. 

ΜΥΘΟΣ #2: Δεν χρειάζομαι 
επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς ξέρω προς 
τα πού πορεύομαι και τι να κάνω. 

 Η διαδικασία της κατάρτισης ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου βοηθά στην 
ανακάλυψη εναλλακτικών ιδεών, στρατηγικών 
και ιδεών. 



 

 

4 
 

ΜΥΘΟΣ #3: Δεν έχω χρόνο να γράψω 
το σχέδιό μου, γι 'αυτό θα αναθέσω σε 
έναν σύμβουλο να το γράψει. 

 Για υπάρχει δέσμευση στο σχέδιο, πρέπει να 
είναι γραμμένο από τους ανθρώπους που θα 
είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του. 

ΜΥΘΟΣ #4: Μόλις ετοιμαστoύν τα 
περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια απλά 
μαζεύουν σκόνη  σε ένα ράφι. 

 

 Ένα καλό επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα 
ζωντανό σχέδιο εργασίας που επανεξετάζεται 
και ενημερώνεται συνεχώς. 

ΜΥΘΟΣ #5: Ένα καλό επιχειρησιακό 
σχέδιο είναι ένα ζωντανό σχέδιο εργασίας 
που επανεξετάζεται και ενημερώνεται 
συνεχώς. 

 Βεβαίως, ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο 
χρειάζεται λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να είναι μακροσκελές. 

ΜΥΘΟΣ #6: Η επιχείρησή μου διαφέρει 
από άλλες επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται 
επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Όλες οι επιχειρήσεις είναι ίδιες στο βαθμό που 
πρέπει να προγραμματίσουν και να αναθεωρήσουν 
τις επιδόσεις τους για να αναπτυχθούν. 

ΜΥΘΟΣ #7: Ο κύριος σκοπός ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου είναι η 
εξασφάλιση χρηματοδότησης 

 Ναι, ένα επιχειρηματικό σχέδιο χρησιμοποιείται για 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά ο κύριος 
σκοπός του είναι να παρέχει πληροφορίες στην 
εταιρεία και τους ανθρώπους που εργάζονται σε 
αυτήν την κατεύθυνση για το τι πρέπει να 
επιτευχθεί. 

 

Για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιτυχία της επιχείρησής σας, αυτό το βιβλίο 

εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά φύλλων εργασίας για να σκεφτείτε τους σκοπούς και τις 

ιδέες σας και να σχεδιάσετε την επιχειρηματική σας επιτυχία. Παρόλο που το βιβλίο 

εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως πόρος επιχειρηματικού σχεδιασμού, έχει 

σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με την εφαρμογή Business Success. 

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το βιβλίο εργασίας, συμπληρώστε τα φύλλα εργασίας με 

τη σειρά που εμφανίζονται. Αντί να προσπαθείτε να γράψετε την τέλεια λίστα ιδεών ή 

δηλώσεων ή σχεδίων, αρχικά απλώς σημειώστε τις ιδέες σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο 

επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι τόσο μια δημιουργική διαδικασία όσο και μια αναλυτική 

διαδικασία. 

Ο σκοπός της επιτυχίας της επιχείρησής σας είναι να σας βοηθήσουμε να καταγράψετε 

την ουσία, το πνεύμα και το πάθος της επιχειρηματικής σας ιδέας αντί να δημιουργήσετε 

λεπτομερή σύνολα λογιστικών φύλλων. Φυσικά, όλα τα προηγούμενα γίνονται μαζί, αλλά 

κανείς δεν είναι ποτέ ενθουσιασμένος από τους αριθμούς - εκτός από ίσως έναν λογιστή ή 

έναν οικονομικό επενδυτή! Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, αυτό που είναι 

απαραίτητο για την επιτυχία είναι ένα απλό, σαφές και πρακτικό σχέδιο με ένα ισχυρό όραμα 

και μια σαφή οδό για το πώς να μετατρέψετε τη ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

Απολαύστε κάθε στιγμή της επιχειρηματικής σας επιτυχίας!
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Ανάπτυξη του Οράματος, της Αποστολής 

και των Αξιών  

Μια δήλωση για το εταιρικό όραμα επικεντρώνεται στο αύριο και τι θέλει τελικά να καταφέρει 

ο οργανισμός. Μια δήλωση αποστολής επικεντρώνεται στο σήμερα και στο τι κάνει ένας 

οργανισμός για να το επιτύχει. Και οι δύο είναι ζωτικής σημασίας για την κατεύθυνση των 

στόχων. Αξίες. 

Δηλώσεις Οράματος 

Μια δήλωση οράματος χρησιμεύει ως τη βάση οποιουδήποτε οργανισμού. Εκτός από την 

έκφραση των προσδοκιών και των ονείρων για την εταιρεία σας, παρέχει επίσης το πλαίσιο για 

κάθε στρατηγικό σχεδιασμό. Τελικά απαντά στην ερώτηση, 

"Πού θέλουμε να πάμε;" 

Μια δήλωση οράματος περιγράφει το σημείο που η εταιρεία φιλοδοξεί να φτάσει κατά την 

επίτευξη της αποστολής της. Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει το "πού" μιας επιχείρησης - αλλά 

όχι μόνο εκεί που η εταιρεία επιδιώκει να είναι. Μάλλον, μια  δήλωση οράματος περιγράφει 

που η εταιρεία θέλει μια κοινότητα, ή τον κόσμο, να είναι ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών που 

παρέχει. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 

 

Ένας κόσμος δίχως την νόσο του Alzheimer 

Δηλώσεις αποστολής 

Μια δήλωση αποστολής είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια δήλωση οράματος  προσανατολισμένη 

στη δράση, δηλώνοντας τον σκοπό που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες και τους χρήστες 

της. Συχνά θα περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή του οργανισμού, τη λειτουργία του και τους 

στόχους του. Τελικά, μια δήλωση αποστολής αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του «τι», του 

«ποιος» και του «γιατί» μιας επιχείρησης. Eίναι ο οδικός χάρτης για τη δήλωση όρασης της 

εταιρείας.: 

 

Η αποστολή μας είναι να μεταμορφώσουμε το τοπίο της άνοιας για πάντα. Μέχρι να βρούμε 
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μια θεραπεία, θα δυσκολευτούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου όσοι πάσχουν από 

άνοια υποστηρίζονται και γίνονται δεκτοί, μπορούν να ζουν στην κοινότητά τους χωρίς φόβο 

ή προκατάληψη. 

Αξίες 

Οι αξίες είναι αυτές που υποστηρίζουν το όραμα, την αποστολή και τη διαμόρφωση της 

κουλτούρας της εταιρείας σας. Οι αξίες είναι οι αρχές και οι βασικές σας πεποιθήσεις. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα: 

 

 

Καταλαβαίνουμε : είμαστε αξιόπιστοι εμπειρογνώμονες, ενημερωμένοι και εμπνευσμένοι 

από άτομα που πάσχουν από άνοια  

Είμαστε ενωμένοι: μαζί επιτυγχάνουμε περισσότερα 

Θα το κάνουμε: απαιτούμε και παράγουμε διαρκείς αλλαγές. 

 

 

Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός γνωστού λιανοπωλητή. Εάν έχετε επισκεφτεί ποτέ ένα κατάστημα της 

IKEA, μπορείτε να συσχετιστείτε με το όραμα, την αποστολή με τις αξίες τους; 

 

Το τμήμα οράματος του Ενιαίου Επιχειρηματικού Σχεδίου για την επιτυχία της επιχείρησής σας 

είναι σημαντικό, καθώς περιγράφει την επιχείρησή σας με τον τρόπο που την βλέπετε. Συχνά 

μια δήλωση οράματος θα είναι ενδιαφέρουσα, θα τονώσει τη σκέψη και θα δημιουργήσει μια 

εικόνα και συναισθήματα. Κατά τη δημιουργία της δικής σας δήλωσης οράματος Σκεφτείτε 

μεγαλόπνοα , να είστε «έντονα αισιόδοξοι». 

 

Το τμήμα αποστολής  του Ενιαίου Επιχειρηματικού Σχεδίου περιγράφει το σκοπό για τον 

οποίο υπάρχουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας ή η επιχείρησή σας. Συνήθως, 

αντιμετωπίζουν το ερώτημα: 

«Γιατί οι πελάτες μας αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας; 

Για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε το όραμά σας, οι αξίες της αποστολής και της εταιρείας 

σας χρησιμοποιούν τα φύλλα εργασίας 1 - 6. 

Κορυφαία Συμβουλή: Να εργάζεστε γρήγορα σε κάθε φύλλο εργασίας, να είστε 
δημιουργικοί και, ει δυνατόν, να μοιράζεστε τις ιδέες σας με άλλους, ειδικά τους 
ανθρώπους της εταιρείας σας - ακόμα καλύτερα γιατί να μην τους εμπλέξετε στη 
διαδικασία; 
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Φύλλο εργασίας 1: Ανάπτυξη του οράματός σας 

 

Γρήγορα σημειώστε λέξεις-κλειδιά ή σύντομες φράσεις για να απαντήσετε σε αυτές τις 
ερωτήσεις. Να είστε αυθόρμητοι και δημιουργικοί και όχι μονάχα σκεπτικοί! 

ΤΙ? 

 Προϊόντα και υπηρεσίες; 

 Η εικόνα της εταιρείας και οι 

ειδικότητες;; 

 Ο ρόλος του ιδιοκτήτη; (hands-on ή 

μάνατζμεντ) 

  

ΠΟΥ? 

 Τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, 

παγκόσμια? 

 Οι πελάτες (τύποι και τοποθεσίες? 

 Επιχειρηματικές λειτουργίες? (πωλήσεις, 

μάρκετινγκ, λειτουργίες) 

 

ΠΟΙΟΣ? 

 Οι πελάτες (ποιοι είναι?) 

 Συνεργασίες και συμμαχίες? 

 Ειδικοί σύμβουλοι (business coach, 

δημιουργοί ιστοσελίδων,λογιστής)? 

 

ΠΟΤΕ? 

 Χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των 

πλάνων μας? 

 Πότε θα είναι επιλεγμένα και έτοιμα τα 

συστήματα? 

 Ποιές είναι οι ημερομηνίες κλειδιά? 

 

ΓΙΑΤΙ? 

 Επιχείρημα για το σχέδιο? 

 Γιατί θα αγοράσουν οι πελάτες? 

 Γιατί πρέπει / κάποιος άλλος να 

επενδύσει στην επιχείρηση? 
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ΠΩΣ? 

 Πώς θα χρηματοδοτήσετε το σχέδιό 

σας;? 

 Πώς θα περιγράφατε την εταιρική σας 

ταυτότητα; 

 Πως θα προσλαμβάνετε προσωπικό? 
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Φύλλο εργασίας 2: Τι θέλετε και τι δεν θέλετε 

Η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί από κάποιον που ενεργεί ως πρόσωπο που παίρνει 
συνέντευξη.  

Θα σας βοηθήσει να οραματιστείτε το είδος της εταιρείας που θέλετε να είστε είτε δεν θα 
θέλατε να είστε. Ενδέχεται να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σχετικά με τη δεξιά πλευρά 
και να απαντήσετε στις ερωτήσεις στην αριστερή πλευρά. 

Περιγράψτε τρία χαρακτηριστικά 
του προϊόντος σας ή/και των 
υπηρεσιών σας. 

   

Ποιο είναι το 
προϊόν ή η 

υπηρεσία σας; 

Περιγράψτε τρία πράγματα που το 
προϊόν ή / και η υπηρεσία σας 
ΔΕΝ θα κάνουν. 

 
 
 
 
 

 

 

Περιγράψτε τρία χαρακτηριστικά 
των καλύτερων σημερινών ή 
δυνητικών πελατών σας. 

Ποιοι είναι οι 
πελάτες σας; 

Περιγράψτε τρία χαρακτηριστικά 
των πελατών που θα ήταν 
προτιμότερο να Μην 
εξυπηρετήσετε. 

 
 
 
 
 

 

 

Περιγράψτε τρία χαρακτηριστικά 
των επιτυχημένων επιχειρήσεων 
που θαυμάζετε και θα θέλατε να 
μιμηθείτε. Ποιο είναι το 

επιχειρηματικό 
περιβάλλον σας; 

Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά 
των επιχειρήσεων που δεν θα 
επιθυμούσατε να μιμηθείτε. 
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Φύλλο εργασίας 3: Σύνταξη της δήλωσης οράματος 

Βήμα  1: Για να ξεκινήσετε, απλά συμπληρώστε τα κενά για μια γενική δήλωση 
όρασης (σχέδιο 1) 
Εντός των επόμενων …………… ετών, θα μεγαλώσω <εισάγετε την ονομασία της 

εταιρείας>………………………………………. σε μια επιτυχημένη <εισάγετε τοπικά/περιφερειακά 

/εθνικά/διεθνή>………………… < εισαγάγετε τον τύπο ή την περιγραφή της επιχείρησής σας 

………………………… παρέχοντας <εισάγοντας προϊόντα και/είτε 

υπηρεσίες………………………………………………………….. στο < εισάγετε την περιγραφή του 

πελάτη σας ……………………………………………………………….     

Βήμα 2: Ξαναγράψτε τη δική σας δήλωση οράματος χρησιμοποιώντας τα δικά σας 
λόγια για να το κάνετε περισσότερο σαν το όραμά σας. 
 

Βήμα 3: Τέλος, γράψτε μια διασκεδαστική, παθιασμένη, εξαιρετικά αισιόδοξη δήλωση 
οράματος που σας εμπνέει. 
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Φύλλο εργασίας 4: Ανάπτυξη της αποστολής σας 

Γρήγορα σημειώστε λέξεις-κλειδιά ή σύντομες φράσεις για να απαντήσετε σε αυτές τις 

ερωτήσεις. Να είστε αυθόρμητοι και δημιουργικοί και όχι αργόσχολοι και σχολαστικοί. 

1. Ποιο είναι το προϊόν και / ή η υπηρεσία 
σας; 

 

  

2. Τι σας διαφοροποιεί από τους 
ανταγωνιστές σας; 
 
 

 

3. Περιγράψτε με όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες τα 

χαρακτηριστικά των ιδανικών πελατών 

σας.. 

 

 

4. Γιατί οι πελάτες θα αγοράσουν το προϊόν 

ή / και την υπηρεσία σας; 

 

 

5. Ποια αξία παρέχει το προϊόν ή / και η 

υπηρεσία σας στους πελάτες σας; 

 

 

6. Τι μοναδικά οφέλη παρέχει το προϊόν ή / 

και η υπηρεσία σας στους πελάτες σας; 

 

 

7. Τι αξίες και πεποιθήσεις έχετε που θα 

διαμορφώσουν και θα οδηγήσουν την 

επιχείρησή σας μπροστά; 

 

 

8. Πώς μπορείτε να αναπτύξετε και να 

μοιραστείτε αυτές τις αξίες με τους 

πελάτες? 
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Φύλλο εργασίας 5: Ιδέες για την αποστολή σας 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρωθεί ενώ εργάζεστε με κάποιον που 

παίρνει την συνέντευξη. Θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δημιουργικές σας ιδέες για την 

επιχείρησή σας για να συμπεριληφθεί στην αποστολή σας. 

Πείτε μου γιατί οι πελάτες σας θα 
αγοράσουν τα προϊόντα ή / και 
τις υπηρεσίες σας. 

  
 

Επανασχεδιάστε  την απάντηση 
που καταγράφηκε από το πρόσωπο 
που παίρνει την  συνέντευξη. 

 
 
 
 

 

Ποια είναι η δέσμευσή της 
εταιρίας σας να παρέχετε στους 
πελάτες σας? 
 

 

Επανασχεδιάστε  την απάντηση 
που καταγράφηκε από το πρόσωπο 
που παίρνει την  συνέντευξη. 

 
 
 
 

 

Τι «υπόσχεση» δίνετε στους 
πελάτες σας? 

 

Επανασχεδιάστε την απάντηση που 
καταγράφηκε από το πρόσωπο που 
παίρνει την συνέντευξη. 

 
 
 
 

 

Γιατί είστε παθιασμένοι με την 
επιχείρησή σας? 

 Επανασχεδιάστε την απάντηση που 
καταγράφηκε από το πρόσωπο που 
παίρνει την συνέντευξη. 
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Φύλλο εργασίας 6:  Συγγραφή της δήλωσής της 
αποστολής σας 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να γράψετε την δήλωση 

αποστολής σας. Συνεχίστε να την αναθεωρείτε μέχρι να είστε σίγουροι ότι αντανακλά τον 

τρόπο που αισθάνεστε και ευθυγραμμίζετε με το όραμά σας. 

 

Βήμα 1: 1ο Σχέδιο  

 

 

Βήμα 2: 2ο Σχέδιο 

 

 

Βήμα 3: Τελική έκδοση 
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Ανάπτυξη της στρατηγικής σας  

Οι στρατηγικές καθορίζουν την κατεύθυνση μιας εταιρείας και παρέχουν ένα πλαίσιο για την 
αξιολόγηση σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Ένα σύνολο καλά καθορισμένων 
στρατηγικών βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμείνουν εστιασμένες και στη σωστή κατεύθυνση. 
Μια ισχυρή στρατηγική δήλωση είναι ευρεία αλλά βοηθά να εξασφαλιστεί η επιχείρηση και οι 
άνθρωποι επικεντρώνονται. Οι στρατηγικές δηλώσεις παρέχουν την απάντηση σε μια κρίσιμη 
ερώτηση: Τι θα καταστήσει αυτή την επιχείρηση επιτυχία με την πάροδο του χρόνου; 

Οι αποτελεσματικές δηλώσεις στρατηγικής αφορούν τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς 
παράγοντες που συσχετίζονται με τα δυνατά και αδύνατα σημεία μια επιχείρηση. Οι 
εσωτερικοί παράγοντες τυπικά σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μιας 
επιχείρησης, ενώ οι εξωτερικές στρατηγικές δηλώσεις δεν λαμβάνουν υπόψη ευκαιρίες και 
απειλές έξω από την επιχείρηση. 

Εδώ είναι ένα παράδειγμα ενός συνόλου της Ένωσης Αλτσχάιμερ, η οποία έχει τρεις βασικές 
στρατηγικές σχεδιασμένες να την βοηθήσουν να επιτύχει το όραμά της, την αποστολή και τις 
αξίες της, επιτρέποντάς της να αλλάξει το τοπίο της άνοιας για πάντα. 

  
Νέα συμφωνία υποστήριξης 

Θα παρέχουμε πληροφορίες και υποστήριξη σε όποιον την χρειάζεται, με τον τρόπο που τη χρειάζεται 
- συνδυάζοντας την τοπική υποστήριξη πρόσωπο με πρόσωπο με τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές 
συμβουλές για να βοηθήσει τους ανθρώπους να περιηγηθούν στο λαβύρινθο των υπηρεσιών υγείας 
και κοινωνικής φροντίδας. Αυτή η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε κάθε άτομο από το σημείο της 
διάγνωσης και μετά, οπότε κανείς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνος του την άνοια. Η φιλοδοξία 
μας, μέχρι το 2022, είναι να φτάσουμε σε όλους από τη στιγμή της διάγνωσης για να προσφέρουμε 
βοήθεια και να προσφέρουμε μια καθολικά προσιτή υπηρεσία υποστήριξης και συμβουλών. 
 
Νέα συμφωνία για την κοινωνία 

Θα αλλάξουμε τη συζήτηση σχετικά με την άνοια. Θα φέρει τα δικαιώματα της άνοιας στο ευρύτερο 
κοινό και θα επιβεβαιώσει ότι τα άτομα με άνοια αντιμετωπίζονται ως ίσα μέλη της κοινωνίας. Θα 
διασφαλίσουμε την αλλαγή σε εθνικό επίπεδο και στις κοινότητες, βοηθώντας όλους εκείνους που 
θέλουν να επιτύχουν την αλλαγή και να τους εντάξουμε στο κίνημα της άνοιας. Το 2022 περισσότεροι 
άνθρωποι που ζουν με άνοια θα πουν ότι ζουν σε κοινότητες που τις υποστηρίζουν. Θα έχουμε 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση της άνοιας, τερματίζοντας το στίγμα που 
σχετίζεται με την κατάσταση σήμερα. 
 
Νέα συμφωνία για την έρευνα   

Θα ασχοληθούμε με την ερευνητική ατζέντα της άνοιας - θα ενώσουμε την ερευνητική κοινότητα και 
θα βάλουμε στην καρδιά της τις γνώσεις και τις εμπειρίες των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. 
Αυτό περιλαμβάνει την επένδυση 50 εκατομμυρίων στερλινών στο πρώτο αφιερωμένο Ινστιτούτο 
Έρευνας για την Άνοια και ένα επιπλέον ποσό 100 εκατομμυρίων στερλινών στην πρωτοποριακή 
έρευνα σε όλο το φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής, της πρόληψης, της βοηθητικής 
τεχνολογίας και της έρευνας περί περίθαλψης. Η φιλοδοξία μας μέχρι το 2022 είναι να έχουμε κάνει τις 



 

 

15 
 

μεγαλύτερες επενδύσεις μας για την πρόληψη, τη φροντίδα και τη θεραπεία της άνοιας. Αυτό θα 
μεταμορφώσει το τοπίο της έρευνας για την άνοια, εδώ και στο εξωτερικό. 

Ένας τρόπος για να αναπτύξετε τη συνολική επιχειρηματική σας στρατηγική είναι να αποφασίσετε ποια 
από τις τέσσερις γενικές στρατηγικές που θα υιοθετήσετε για να δώσετε στην επιχείρησή σας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: 

 Στρατηγική ηγεσίας κόστους  
 Στρατηγική διαφοροποίησης 
 Εστίαση κόστους 
 Εστίαση διαφοροποίησης 

Πηγή: Porter M. (1985): Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Δημιουργία και διατήρηση 
ανώτερης απόδοσης. 

Ο Porter αποκαλούσε τις γενικές στρατηγικές «Κόστος ηγεσίας», «Διαφοροποίηση» 
(δημιουργώντας μοναδικά επιθυμητά προϊόντα και υπηρεσίες) και «Focus» (προσφέροντας μια 
εξειδικευμένη υπηρεσία σε μια εξειδικευμένη αγορά). Ο Porter υπονόμευσε περαιτέρω τη στρατηγική  
σε δύο μέρη: «Στρατηγική ηγεσίας κόστους» και «Στρατηγική Διαφοροποίησης». 

Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

Η στρατηγική Leadership Cost είναι ακριβώς αυτή - περιλαμβάνει την ηγετική θέση όσον 

αφορά το κόστος στον κλάδο ή στην αγορά σας. Απλώς όταν ανήκετε στους παραγωγούς με 

το χαμηλότερο κόστος δεν είναι αρκετά καλό, καθώς αφήνετε τον εαυτό σας ευρύτερα 

ευάλωτο για να δεχθείτε επίθεση από άλλους παραγωγούς χαμηλού κόστους που μπορεί να 

υποβαθμίσουν τις τιμές σας και επομένως να εμποδίσετε τις προσπάθειές σας να αυξήσετε το 

μερίδιο αγοράς. 

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την επιδίωξη μιας στρατηγικής ηγεσίας κόστους είναι ότι αυτές οι 

πηγές μείωσης του κόστους δεν είναι μοναδικές για εσάς και ότι άλλοι ανταγωνιστές 

αντιγράφουν τις στρατηγικές μείωσης του κόστους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι 

σημαντικό να βρίσκουμε συνεχώς τρόπους μείωσης κάθε κόστους. 

Η στρατηγική διαφοροποίησης 

Η διαφοροποίηση συνεπάγεται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας είναι διαφορετικά και 
ελκυστικότερα από αυτά των ανταγωνιστών σας. Πώς να το επιτύχετε αυτό εξαρτάται από 
την ακριβή φύση της βιομηχανίας σας και των ίδιων των προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 
τυπικά θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα, υποστήριξη, καθώς 
και εικόνα μάρκας που οι πελάτες σας εκτιμούν. 

Η στρατηγική Focus 

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν στρατηγικές Focus επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες 
εξειδικευμένες αγορές και με την κατανόηση της δυναμικής αυτής της αγοράς και των 
μοναδικών αναγκών των πελατών της, αναπτύσσουν μοναδικά χαμηλού κόστους ή καλά 
καθορισμένα προϊόντα για την αγορά. Επειδή εξυπηρετούν τους πελάτες στην αγορά τους με 
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μοναδικό τρόπο, τείνουν να δημιουργούν ισχυρή εμπιστοσύνη στους πελάτες τους. Αυτό 
καθιστά το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς λιγότερο ελκυστικό για τους ανταγωνιστές. 

Όπως και με τις ευρείες στρατηγικές αγοράς, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να 

αποφασίσετε αν θα ακολουθήσετε τη στρατηγική ηγεσίας κόστους ή μια διαφοροποιημένη 

Στρατηγική μόλις επιλέξετε μια στρατηγική Focus ως την κύρια προσέγγιση. Είτε 

χρησιμοποιείτε μια στρατηγική εστίασης κόστους είτε διαφοροποίησης, το κλειδί για την 

επιτυχία μιας γενικής στρατηγικής εστίασης είναι να διασφαλίσετε ότι προσθέτετε κάτι 

επιπλέον ως αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης μόνο αυτής της εξειδικευμένης αγοράς. Απλά δεν 

αρκεί να επικεντρωθεί σε ένα μόνο τμήμα της αγοράς, επειδή ο οργανισμός σας είναι πολύ 

μικρός για να εξυπηρετήσει μια ευρύτερη αγορά (εάν το κάνετε, κινδυνεύετε να 

ανταγωνιστείτε τις προσφορές των ευρύτερων εταιρειών της αγοράς). 

Ο Porter προειδοποιεί ειδικά ότι δεν προσπαθεί να "αντισταθμίσει τα στοιχήματά σας" 

ακολουθώντας περισσότερες από μία στρατηγικές. Όποια γενική στρατηγική επιλέγετε να 

επιδιώξετε, όλες οι επακόλουθες αποφάσεις, συστήματα και ενέργειες πρέπει να είναι συνεπείς 

με τh στρατηγική. Επομένως, αν επιλέξετε να ανταγωνιστείτε χρησιμοποιώντας τη στρατηγική 

Leadership Cost, αυτό πρέπει να αντανακλάται στον τρόπο που εμπορεύεστε την επιχείρησή 

σας, την επιλογή των προμηθειών και των υλικών, τα συστήματα που εφαρμόζετε και ούτω 

καθεξής. 

Χρησιμοποιείστε Φύλλα εργασίας 7 -  14 για να καθορίσετε τη στρατηγική της 

εταιρείας σας. 
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Φύλλο Εργασίας 7: Βασικά στοιχεία της εταιρείας σας 

Ένας τρόπος για να αναπτύξετε τη στρατηγική σας είναι να αποφασίσετε ποια από τις 

ακόλουθες τέσσερις γενικές στρατηγικές θα υιοθετήσετε για να δώσετε στην επιχείρησή σας 

ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:  

• Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

• Στρατηγική διαφοροποίησης 

• Εστίαση κόστους 

• Εστίαση διαφοροποίησης 

 Πηγή: Porter M. (1985): Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Δημιουργία και διατήρηση 

ανώτερης απόδοσης. 

Όποια και αν είναι η στρατηγική που επιλέγετε, θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δομείτε 

και διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας. Ελέγξτε τα παρακάτω θέματα και εντοπίστε τα θέματα 

που πιστεύετε ότι είναι ΚΡΙΣΙΜΑ για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της εταιρείας σας - 

μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον θέματα στη λίστα αν αισθάνεστε ότι λείπει κάτι. 

☐ Παρουσία στην 
αγορά 

☐ Μοναδικό προϊόν ☐ Εταιρική εικόνα ☐ Τοποθεσία ή 
γεωγραφική θέση 

☐ Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

☐ Τεχνική 
εξειδίκευση 

☐ Βασικοί πελάτες ☐ Λογιστική 

☐ Διανομή  ☐ Φήμη ☐ Κεφάλαιο ☐ Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο 

☐ Logistics ☐ Κόστος 
προϊόντος 

☐ Εμπορικό σήμα / 
διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας 

☐ Ταμειακή ροή 

☐ Χαρακτηριστικά 
Προϊόντος 

☐ Ποιότητα ☐ Τιμολόγηση  ☐ Ευκολία των 
προϊόντων 

☐ Χαρακτηριστικά 
υπηρεσιών 

☐ Δεξιότητες & 
Τεχνογνωσία 

☐ Ιστοσελίδα ☐ Πωλήσεις  

☐ Τεχνολογία ☐ Εξυπηρέτηση 
Πελατών 

☐ Κοινωνικά 
Δίκτυα  

☐ Όρια προϊόντων 

☐  ☐  ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  
Τα θέματα που έχετε εντοπίσει ως ΚΡΙΣΙΜΑ πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη δήλωση 
στρατηγικής και τους στόχους σας.  
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Φύλλο εργασίας 10: Πλεονεκτήματα και αδυναμίες, 
απειλές και ευκαιρίες 

Μια ανάλυση SWOT εξετάζει πιθανά ζητήματα και θέματα εσωτερικά (δηλ. Πλεονεκτήματα και 
αδυναμίες) και εξωτερικά (δηλαδή απειλές και ευκαιρίες)  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Τι λειτουργεί 
καλά στην επιχείρησή σας; 

  
 

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε 
ακόμα περισσότερο το τι 
λειτουργεί καλά; 

 
 
 
 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ: Τι ΔΕΝ λειτουργεί 
τόσο καλά στην επιχείρησή σας; 

 

Πώς μπορείτε να επιλύσετε αυτά 
τα ζητήματα; 

 
 
 
 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Ποιες είναι οι 
ευκαιρίες για την επιχείρησή σας; 

 

Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε 
από κάθε ευκαιρία; 

 
 
 
 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ: Ποιες απειλές 
αντιμετωπίζει η εταιρεία σας; 

 Πώς μπορείτε να μετριάσετε ή 
να ελαχιστοποιήσετε τις 
επιπτώσεις κάθε δυνητικής 
απειλής στην επιχείρησή σας; 
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Φύλλο εργασίας 11: Προσεγγίστε τους πελάτες σας  

Αυτή η δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να εστιάσετε στην κύρια ομάδα πελατών-στόχων μας 

και να προσδιορίσετε τον καλύτερο τρόπο εμπορίας και πώλησης σε αυτούς. 

Κατάλογος και περιγράψτε 
τρεις κατηγορίες ιδανικών ή 

καλύτερων πελατών σας 

Πού / πώς αυτοί οι πελάτες 
από τα προϊόντα / τις 

υπηρεσίες σας τώρα και στο 
μέλλον; 

Ποια είναι τα σχέδιά σας για 
την προώθηση και την 

πώληση των προϊόντων / 
υπηρεσιών σας σε κάθε 

κατηγορία πελατών 
Κατηγορία 1:  

 

 

 

 

 

  

Κατηγορία 2:  

 

 

 

 

 

  

Κατηγορία 3:  
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Φύλλο εργασίας 12: Εξέταση των κρίσιμων ζητημάτων 

Προσδιορίστε και εξερευνήστε τρία ΚΡΙΣΙΜΑ θέματα που θεωρείτε ότι περιορίζουν την 

ανάπτυξη, την κερδοφορία ή την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σας. Σκοπός αυτής της 

δραστηριότητας είναι να διακρίνετε διαφορές μεταξύ των συμπτωμάτων και της αρχικής αιτία, 

γεγονός  που σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές και βελτιώσεις. 

Καταγράψτε τρία 
ζητήματα ή 

συμπτώματα 

Ποια είναι η βασική 
αιτία του 

προβλήματος; 

Τι πρέπει να αλλάξει 
και ΠΩΣ; 

Πώς θα μετρηθούν 
τα αποτελέσματα 

βελτίωσης; 
Θέμα 1:  

 

 

 

 

 

   

Θέμα 2:  

 

 

 

 

 

   

Θέμα 3:  
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Φύλλο εργασίας 13: Από εδώ προς τα εκεί! 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δραστηριότητα για να αναλογιστείτε τι έχει κάνει την επιχείρησή σας 

επιτυχημένη και τι επηρέασε την ανάπτυξη και την επιτυχία σας στο παρελθόν. Τώρα 

μεταβείτε στην εστίασή σας για να οραματιστείτε το μέλλον! 

Τρέχουσα στοιχεία επιχείρησης - 
ΤΩΡΑ 

 Η επιχείρησή σας στο μέλλον 

 Κατάλογος όλων των 

«παραγόντων επιτυχίας»: 

  

  

  

  

  

 
 Κατάλογος όλων των 

«παραγόντων επιτυχίας»: 

  

  

  

  

  

Κατάλογος όλων των παραγόντων 
περιορισμού: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Κατάλογος όλων των παραγόντων 

περιορισμού: 
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Φύλλο εργασίας 14: Δηλώσεις στρατηγικής 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να γράψετε μια σειρά συνοπτικών 

στρατηγικών δηλώσεων. Συνεχίστε να τις αναθεωρείτε μέχρι να είστε σίγουροι ότι 

αντανακλούν το πώς αισθάνεστε και να προσθέσετε το όραμά σας. 

Δήλωση Στρατηγικής 1:  
 

Δήλωση Στρατηγικής 2:  
 

Δήλωση Στρατηγικής 3:  
 

Δήλωση Στρατηγικής 4:  
 

Δήλωση Στρατηγικής 5:  
 

Δήλωση Στρατηγικής 6:  
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Ανάπτυξη των στόχων σας 

Οι στόχοι διευκρινίζουν τι προσπαθεί να επιτύχει η εταιρεία σας σε συγκεκριμένη και 

μετρήσιμη μορφή. Για να είναι αποτελεσματικός ο κάθε στόχος πρέπει να είναι καλά 

καθορισμένος και να συνδέεται και να συμφωνεί με τις οράσεις, τις αποστολές και τις 

στρατηγικές σας. Οι στόχοι επιτρέπουν στους υπαλλήλους και σε άλλους να κατανοήσουν τι 

προσπαθεί να επιτύχει η επιχείρηση με συγκεκριμένους, πρακτικούς και μετρήσιμους όρους. 

 

Ενώ οι σημαντικότεροι επιχειρησιακοί στόχοι σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη 

χρηματοδότηση, είναι σημαντικό να υπάρχουν στόχοι που να καλύπτουν όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, ιδιαίτερα εκείνες που είναι ΚΡΙΣΙΜΕΣ για την επιτυχία της 

επιχείρησής σας. Δεν υπάρχει καθορισμένος αριθμός στόχων που πρέπει να έχει μια 

επιχείρηση, αλλά έχει περισσότερους από 8-10 στόχους και γίνεται δύσκολο να διαχειριστεί. Η 

Επιχειρηματική Επιτυχία σας συνιστά να έχετε ένα στόχο εσόδων και κέρδους, 2 - 3 

στόχους σχετικούς με το μάρκετινγκ και 4 - 5 λειτουργικούς ή άλλους στόχους. 

Για να είναι αποτελεσματικοί, οι στόχοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και 

να μπορούν να μετρηθούν. Οι στόχοι είναι το κύριο εργαλείο της εταιρείας σας για τη 

διασφάλιση της λογοδοσίας και τη διατήρηση των ανθρώπων εστιασμένων και πορείας 

επιτυχίας. 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα πιθανών στόχων: 

 

Χρηματοοικονομικά Να αυξηθούν οι πωλήσεις από € 50K το 2019 σε € 125K μέχρι το 

2022 

Να αυξηθεί το περιθώριο του προϊόντος κατά 25% μέσα σε 12 

μήνες 

Να μειωθούν τα γενικά έξοδα κατά 25% σε δύο χρόνια 

Προώθηση και 

πωλήσεις 

Να παρουσιαστούν δύο νέα προϊόντα στο τρίτο τρίμηνο του 

2020 

Να εξασφαλιστούν τρεις βασικοί λογαριασμούς πελατών αξίας 

άνω των 20.000 ευρώ ετησίως έως το 2022 

Να αυξηθούν οι πωλήσεις του προϊόντος X σε € 50K ανά τρίμηνο 

έως το 2023 

Λειτουργίες Να μειωθεί το απόθεμα αποθεμάτων κατά 25% μέχρι το 2020 

Να αυξηθεί η παραγωγή από 10.000 έως 15.000 μονάδες το 
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μήνα μέχρι τον Ιούνιο του 2021 

Να αντικατασταθεί το μη αυτόματο σύστημα ελέγχου 

αποθεμάτων με μηχανογραφικό σύστημα μέχρι το 2022 

Ανθρώπινο δυναμικό Να μειωθεί ο κύκλος εργασιών του προσωπικού κατά 10% 

ετησίως έως το 2023 

Να εισαχθεί ένα σύστημα διαχείρισης βάσει απόδοσης το 2021 

Να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου 

δυναμικού μέχρι το 2022. 

 

Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ότι οι στόχοι της επιχείρησής σας ευθυγραμμίζουν και υποστηρίζουν την 

αποστολή της επιχείρησής σας και την δήλωση οράματος - αν όμως δεν είναι τότε θα 

προκαλέσουν σύγχυση, έλλειψη εστίασης και υπονόμευση της επιχειρηματικής σας επιτυχίας. 

Χρησιμοποιήστε τα φύλλα εργασίας 15 - 17 για να καθορίσετε τους στόχους της 

εταιρείας σας. 
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Φύλλο εργασίας 15: Προσδιορισμός των στόχων σας 

Με βάση τις περιοχές που έχετε ορίσει ως ΚΡΙΣΙΜΕΣ για την επιχείρησή σας, τη στρατηγική 

της εταιρείας σας και το συνολικό όραμα και αποστολή, χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα 

ελέγχου για να αποφασίσετε για 6 - 10 θέματα που πιστεύετε ότι πρέπει να ορίσετε μερικούς 

στόχους. 

Χρηματοοικονομικά Προώθηση και 
πωλήσεις 

Λειτουργίες Ανθρώπινο 
δυναμικό 

☐ Έσοδα από 
πωλήσεις 

☐ Μερίδιο 
αγοράς 

☐ Εφοδιαστική 
αλυσίδα 

☐ Κόστος 
μισθοδοσίας 

☐ Λειτουργικό 
κέρδος 

☐ Βασικοί 
λογαριασμοί 

☐ Εφοδιαστική / 
διανομή 

☐ Προμήθεια 
προσωπικού 

☐ Μικτό περιθώριο 
κέρδους 

☐ Κοινωνικά 
Δίκτυα 

☐ Επίπεδα αποθέματος ☐ Αναφορές 
εργατικού 
δυναμικού  

☐ Ταμειακή ροή ☐ Διαφήμιση ☐ Συστήματα 
μηχανογράφησης 

☐ Εκπαίδευση 

☐ Πίστωση ☐ Ιστοσελίδα ☐ Διασφάλιση 
ποιότητας 

☐ Προσληψη 

☐ Επένδυση ☐ Προσφορές ☐ Αποτελεσματικότητα ☐ Υγεία και 
Ασφάλεια 

☐ Γενικά έξοδα ☐ Αριθμός 
πελατών 

☐ Απόβλητα ☐ Ευημερία του 
προσωπικού 

☐ Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο 

☐ Δίκτυο 
μάρκετινγκ 

☐ Συνεργασίες ☐ Μετασχηματισμός 

☐  ☐  ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  

 

Έρευνα & 
Ανάπτυξη 

Περιβάλλον και 
Κοινότητα 

Αλλα Αλλα 

☐ Νέα Προϊόντα ☐ Οικολογικές 
εκστρατείες 

☐  ☐  

☐ Βελτιώσεις ☐ Ομάδες δράσης ☐  ☐  
☐ Επένδυση ☐ Εκδόσεις ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  
☐  ☐  ☐  ☐  
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Φύλλο εργασίας 16: Ανάπτυξη των στόχων σας 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις ιδέες σας για 

τους στόχους που έχετε ορίσει στο Φύλλο εργασίας 15. 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου:     

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου:     

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου:     

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου:     
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Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου:     

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου: 

 
    

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου: 

 
    

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου: 

 
    

 

Περιγράψτε τη 
δραστηριότητα που 

απαιτείται 

 Τι θα συμβεί και πότε;  Ποιες είναι οι 
δημοσιονομικές 

επιπτώσεις; 
Τίτλος Στόχου: 
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Φύλλο εργασίας 17: Σύνταξη των στόχων σας 

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να γράψετε μια σειρά συνοπτικών 

στόχων. Συνεχίστε να τις αναθεωρείτε μέχρι να είστε σίγουροι ότι αντανακλούν το πώς 

αισθάνεστε και να προσθέσετε το όραμά σας. 

Στόχος 1:  
 

 

Στόχος 2:  
 

 

 

Στόχος 3:  
 

 

 

Στόχος 4:  
 

 

 

Στόχος 5:  
 

 

 

Στόχος 6:  
 

 

 

Στόχος 7:  
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Στόχος 8:  
 

 

 

Στόχος 9:  
 

 

 

Στόχος 10:  
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Ανάπτυξη Σχεδίων και Εργων 

Τα σχέδια και τα έργα είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες όπως  και τα καθήκοντα που πρέπει να 

υλοποιήσετε για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Στην ιδανική περίπτωση, κάθε σχέδιο 

πρέπει να συνδέεται άμεσα με έναν από τους στόχους της εταιρείας και να συμβάλλει θετικά 

στην ανάπτυξη, την επιτυχία και την ανάπτυξη της εταιρείας. Στο πλαίσιο της επιτυχίας της 

επιχείρησής σας, τα έργα παρέχουν τα δομικά στοιχεία που οδηγούν στην επίτευξη των 

στόχων, του οράματος και της αποστολής της εταιρείας. 

 

Αν και το σχέδιο είναι σημαντικό, συχνά η διαδικασία σχεδιασμού είναι συχνά ακόμα πιο 

σημαντική. Με τη διεξαγωγή της διαδικασίας προγραμματισμού, πολλά προβλήματα και 

ζητήματα καθίστανται σαφέστερα, καθιστώντας απλό να οριστούν οι ενέργειες που είναι 

απαραίτητες για την εφαρμογή ενός σχεδίου. 

 

Κατά την προετοιμασία οποιουδήποτε σχεδίου υπάρχουν αρκετά απλά αλλά σημαντικά 

βήματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προετοιμασίας συνιστάται η εκτίμηση του κόστους 

και του χρόνου που συνδέονται με κάθε μία από τις ενέργειες - αυτό βοηθά να διασφαλιστεί 

ότι το σχέδιο είναι πρακτικό, διαθέσιμο και παραδοτέο εντός των χρονικών ορίων. Η καλύτερη 

συμβουλή για την ανάπτυξη σχεδίων είναι: 

 

“Κάντε τα σχέδιά σας προσεκτικά. Εκτελέστε τους έγκαιρα και με προϋπολογισμό. 

Παρακολουθείστε την πρόοδο και μετρήστε τα αποτελέσματα” 

 
Χρησιμοποιήστε τα φύλλα εργασίας 18-19 για να αναπτύξετε τα σχέδια και τα έργα 
της εταιρείας σας.  
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Φύλλο Εργασίας 18: Ανάπτυξη σχεδίων και έργων 

Τα έργα είναι σαν τα δομικά στοιχεία του σχεδίου σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μετατρέψουν τους στόχους της επιχείρησής σας σε πρακτικές και συγκεκριμένες ενέργειες 

που παρέχουν τα αποτελέσματα που χρειάζεστε για να επιτύχετε το όραμα και την αποστολή 

σας. Χρησιμοποιήστε αυτό το φύλλο εργασίας για να προγραμματίσετε κάθε έργο σας. 

 Στόχος: 
Ονομασία Έργου: 

 Πώς θα μετρηθούν τα 
αποτελέσματα βελτίωσης; 

Ποιος θα είναι ο 

αντίκτυπος της 

ολοκλήρωσης 

αυτού του έργου; 

 

 

 

   

Πώς θα 

παρακολουθήσετε 

την πρόοδο; 

 

 

 

   

Πώς θα μετρήσετε 

τα αποτελέσματα; 

   

Ποια είναι τα 

επόμενα 3-6 

βήματα; 

 

 

 

 

   

 Στόχος: 
Ονομασία Έργου: 

 Πώς θα μετρηθούν τα 
αποτελέσματα βελτίωσης; 



 

 

32 
 

Ποιος θα είναι ο 

αντίκτυπος της 

ολοκλήρωσης 

αυτού του έργου; 

 

 

 

   

Πώς θα 

παρακολουθήσετε 

την πρόοδο; 

 

 

 

   

Πώς θα μετρήσετε 

τα αποτελέσματα; 

   

Ποια είναι τα 

επόμενα 3-6 

βήματα; 

 

 

 

 

   

 Στόχος: 
Ονομασία Έργου: 

 Πώς θα μετρηθούν τα 
αποτελέσματα βελτίωσης; 

Ποιος θα είναι ο 

αντίκτυπος της 

ολοκλήρωσης 

αυτού του έργου; 
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Πώς θα 

παρακολουθήσετε 

την πρόοδο; 

 

 

 

   

Πώς θα μετρήσετε 

τα αποτελέσματα; 

   

Ποια είναι τα 

επόμενα 3-6 

βήματα; 
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Φύλλο Εργασίας 19: Συνδέοντας τα όλα μαζί  

Πριν εισάγετε τα σχέδιά σας στην επιτυχία της επιχείρησής σας, συνοψίστε τους στόχους και 

τα σχέδιά σας σε αυτό το φύλλο εργασίας. 

Στόχος Τίτλος Έργου  Υπεύθυνος Ημερ.Ολοκλήρωσης 
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Το ενιαίο επιχειρηματικό σας σχέδιο 

Εισάγετε  τα στοιχεία παρακάτω και εξηγήστε πότε θα χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα YBS 

 

Όραμα   
Αποστολή   
Αξίες   
Στρατηγικές   
Στόχοι   
Σχέδια    
   

   
 

 


