
  

Νεανική επιχειρηματικότητα σε Νεανική επιχειρηματικότητα σε 
περίοδο κρίσης περίοδο κρίσης 

προγράμματα κινήτρων και ενίσχυσης, ευκαιρίες, φορείς 
ενημέρωσης και βοήθειας

Νικόλαος ΚαρανάσιοςΝικόλαος Καρανάσιος
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επίκουρος Καθηγητής

Κέντρο Επιχείρησης & 
Καινοτομίας Σερρών

Γενικός Διευθυντής



  

Έννοια της ΕπιχειρηματικότηταςΈννοια της Επιχειρηματικότητας
● Διάθεση οικονομικών πόρων.Διάθεση οικονομικών πόρων.
– Περιουσιακών στοιχείων.

– Εργασίας χωρίς αμοιβή.

– Δεξιότητες που αποκτούνται.

● Ανάληψη κινδύνουΑνάληψη κινδύνου
– Απώλειας περιουσίας.

– Αποτυχίας.

● Εντοπισμός Ευκαιριών.Εντοπισμός Ευκαιριών.

● Αξιοποίηση Ευκαιριών.Αξιοποίηση Ευκαιριών.

● Ανάπτυξη συνεργασιών.Ανάπτυξη συνεργασιών.

● ΌραμαΌραμα



  

Είδη ΕπιχειρηματικότηταςΕίδη Επιχειρηματικότητας
● Επιχειρηματικότητα ΕυκαιρίαςΕπιχειρηματικότητα Ευκαιρίας
– Αξιοποίηση ιδιαίτερων γνώσεων & δεξιοτήτων

● Επιχειρηματικότητα ΑνάγκηςΕπιχειρηματικότητα Ανάγκης
– Δημιουργία επιχείρησης (ή αυτοαπασχόληση) εξαιτίας 

αδυναμίας εξεύρεσης θέσης μισθωτής εργασίας

● ΚληρονομημένηΚληρονομημένη
– Ένταξη σε οικογενειακή επιχείρηση

● Προσωρινή ή ευκαιριακήΠροσωρινή ή ευκαιριακή
– Περιμένοντας μια θέση εξαρτημένης εργασίας



  

Η κρίση...Η κρίση...
● Απότομη και μεγάλη μείωση του συνολικού 

ποσού των εισοδημάτων (ΑΕΠ).

● Διακοπή των εργασιών μεγάλου αριθμού 
επιχειρήσεων.

● Απότομη και μεγάλη αύξηση της ανεργίας.

● Μείωση του κυκλοφορούντος χρήματος, κυρίως 
χαρτονομίσματος.

● Απότομη και μεγάλη μείωση του συνολικού 
όγκου του χρήματος, εκμηδένιση των 
πιστώσεων



  

Επιχειρηματική ΕυκαιρίαΕπιχειρηματική Ευκαιρία

● Διαπίστωση ανεκπλήρωτων 
επιθυμιών του κοινού (δυνητικών 
καταναλωτών).

● Διαπίστωση της «χωρητικότητας» 
της αγοράς.

● Διαπίστωση τεχνικής εφικτότητας.
● Διαπίστωση οικονομικής 
εφικτότητας.



  

Αντιμετώπιση της ΚρίσηςΑντιμετώπιση της Κρίσης

● Με πιστοποιημένη ποιότητα προϊόντων / 
υπηρεσιών.

● Με ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων.
● Με ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.
● Με τακτική εξωστρέφεια.
● Με συνέπεια στα σχέδια και τις 

συμφωνίες.



  

Και τα χρήματα;Και τα χρήματα;
● Από την οικογενειακή 

αποταμίευση.
● Από το Τραπεζικό σύστημα.
● Από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
● Από τα κεφάλαια συμμετοχών.
● Από ΑΛΛΟΥ!



  

ΕΓΩ τι επιχείρηση να κάνω;ΕΓΩ τι επιχείρηση να κάνω;

● Να μην κάνεις επιχείρηση. ΕΣΥ θα αποτύχεις!

Το σωστό ερώτημα είναι:Το σωστό ερώτημα είναι:

ΕΜΕΙΣ τι επιχείρηση να κάνουμε;ΕΜΕΙΣ τι επιχείρηση να κάνουμε;



  

Σε τι χρειαζόμαστε βοήθεια;Σε τι χρειαζόμαστε βοήθεια;

● Στον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών.
● Στην «σύμπηξη» της επιχειρηματικής ομάδας.
● Στη διερεύνηση του ανταγωνισμού.
● Στη συμμετοχή σε δίκτυα.
● Στη διαμόρφωση του «περιγράμματος» του 

επιχειρηματικού σχεδίου.
● Στην επιλογή της Νομικής Μορφής.
● Στη διαμόρφωση «Εσωτερικού Κανονισμού».



  

Πόσο δίνουν τα προγράμματα;Πόσο δίνουν τα προγράμματα;
● Από 20% μέχρι και 80% της τεχνικής επένδυσης.
● Καταβάλλονται: 40% προκαταβολή, 40% σε 

δόσεις κατά την πρόοδο της επένδυσης και 20% 
όταν ολοκληρωθούν ΟΛΑ τα επιχειρηματικά 
σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν.

● Η χρηματοδότηση κατανέμεται (θεωρητικά):
– Ολόκληρη η ίδια χρηματοδότηση από λογαριασμούς 

των δικαιούχων που να καλύπτουν μια σοβαρή 
χρονική διάρκεια, τουλάχιστον κατά 60%.

– Από αυτό, το 30% μπορεί (:) να είναι τραπεζικός 
δανεισμός.



  

Φορείς υποστήριξηςΦορείς υποστήριξης
● Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

– Ηρώων Πολυτεχνείου 60, 41335 Λάρισα

– Τηλ./ Fax: 2410626943

– E-mail: info@entre.gr

– Website: http://www.entre.gr

● http://www.startupgreece.gov.gr/el

● http://www.enterprisegreece.gov.gr/

● Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών (www.serreschamber.gr)

● Κέντρο Επιχείρησης & Καινοτομίας (BIC) Σερρών (www.bicofserres.eu)

http://www.entre.gr/
http://www.startupgreece.gov.gr/el
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
http://www.bicofserres.eu/


  

Φορείς Χρηματοδότησης

● Εθνικός Φορέας (ΕΦΕΠΑΕ) 
– http://www.efepae.gr/

● Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

● Τράπεζες

http://www.efepae.gr/
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