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ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΚΑΙ ΝΔΑ ΣΗ SPIRAL CONSULTING GROUP 

 
 

ΓΔΚΑΠΛΑΙΑΣΗΚΑΝ ΟΙ ΡΤΘΜΟΙ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑ, ΑΛΛΑ… 

 
Γεθαπιαζηάζηεθαλ νη ξπζκνί απνξξόθεζεο ηνπ Δ..Π.Α. ηελ 

ηειεπηαία 2εηία, ζύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο: από ην 
3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ ησλ 16,7 δηο, ε 
απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ Δ..Π.Α. έθηαζε ζήκεξα ζην 30%! 
Δμάιινπ, ν αξκόδηνο Δπίηξνπνο ηεο Δ.Δ. Γ. Υαλ δήισζε όηη ε 
ρώξα καο βξίζθεηαη ήδε ζηνλ θνηλνηηθό κέζν όξν, αλαθνξηθά 
κε ηηο απνξξνθήζεηο ησλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ.  

Ωζηόζν, ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη ιίγα. Δλώ ην ηειεπηαίν 
6κελν εληάρζεθαλ 1.872 λέα έξγα, ε πνξεία ελεξγνπνίεζήο  
ηνπο ππήξμε ρακειή, θαζώο επί ζπλόινπ 7.021 έξγσλ, ηα 4.762 
είλαη νπζηαζηηθά αλελεξγά, αθνύ δελ έρνπλ θαλ δεκνπξαηεζεί! 
Σα πεξηζζόηεξα αλελεξγά έξγα εληνπίδνληαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε 
(2.093 έξγα), ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο - 
Θξάθεο (525 έξγα) θαη ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αηηηθήο 
(297 έξγα). Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθό πξόβιεκα, είλαη θαη ν 
κεγάινο ρξόλνο από ηελ έληαμε έσο ηελ πιεξσκή ελόο έξγνπ, 
πνπ θαηά κέζν όξν θηάλεη ηνπο 18,5 κήλεο! 

Πάλησο, έρεη πξνβιεθζεί εθεμήο, όηη απαξάβαηνο όξνο γηα 
όινπο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ησλ 
έξγσλ, ζα είλαη ε δεκνπξάηεζε λα νινθιεξώλεηαη εληόο 
ηξηκήλνπ, από ηελ εκεξνκελία έληαμεο κηαο δξάζεο, 
δηαθνξεηηθά ε πξάμε ζα απεληάζζεηαη απηόκαηα. Οςόκεζα…  

 

 
 
  

5 ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ 
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 

 
Άιια 5 λέα πξνγξάκκαηα πξνθεξύρζεθαλ ην ηειεπηαίν 3κελν 

γηα ππό ζύζηαζε ή πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: 
1. Digi Mobile: Σν πξόγξακκα 

αθνξά ζηελ ελίζρπζε 
επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ ζε 
«έμππλεο» ζπζθεπέο 
θηλεηώλ επηθνηλσληώλ θαη 
ππνινγηζηέο-ηακπιέηεο 
(tablet-pc).  

2. Οινθιεξσκέλν ζρέδην 
παξέκβαζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπο - Γξάζε 1: Σν πξόγξακκα αθνξά ζηελ 
ελίζρπζε αλέξγσλ γηα ηελ ίδξπζε ηεο δηθήο ηνπο 
επηρείξεζεο. 

3. Οινθιεξσκέλν ζρέδην παξέκβαζεο γηα ηελ ζηήξημε ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο - Γξάζε 2: Σν 
πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε πθηζηάκελσλ 
επηρεηξήζεσλ, κέζσ δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
θαηάξηηζεο. 

4. Δθζπγρξνληζκόο ρεξζαίσλ εκπνξεπκαηηθώλ νδηθώλ 
κεηαθνξώλ: ην πξόγξακκα αθνξά ζηελ ελίζρπζε 
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κεηαθνξώλ γηα ηε βειηίσζε 
ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο. 

5. Δπηηαγή επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: ην 
πξόγξακκα αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο 
επηδνηνύκελσλ αλέξγσλ, κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ ίζνπ 
πξνο ην επίδνκα αλεξγίαο, σο επηδόκαηνο απαζρόιεζεο 
ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζιακβάλνπλ αλέξγνπο. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα όια ηα ηξέρνληα 
πξνγξάκκαηα επηρεηξεζηαθώλ εληζρύζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Spiral ζην www.spiral.com.gr/Pliroforisi.htm.  
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ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ; ΘΔΛΩ 
ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ! 

 
Η επηινγή ζπκβνύινπ επηρεηξήζεσλ ππήξμε πάληνηε κία 

πνιύ δύζθνιε απόθαζε γηα ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία. Αθελόο 
ε πνιππινθόηεηα ηνπ επαγγέικαηνο (πνιιέο εηδηθόηεηεο,  όπσο 
κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζπζηήκαηα πνηόηεηαο, 
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θ.ά.), αθεηέξνπ ην αλύπαξθην ζεζκηθό 
πεξηβάιινλ (νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα αζθεί ην επάγγεικα), 
δεκηνπξγνύλ κία  έληνλε αίζζεζε αλαζθάιεηαο σο πξνο ηελ 
εθάζηνηε επηινγή, αθόκε θαη σο πξνο ηνλ ίδην ην ζεζκό. 

Δίλαη γλσζηό όηη ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ μεθηλά 
από ηα θάησζη αμηώκαηα: 

1. Οη δξαζηεξηόηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εθηθηό λα 
θσδηθνπνηεζνύλ, ηόζν αλαθνξηθά κε ηηο επηηπρίεο ηνπο, 
όζν θαη κε ηηο απνηπρίεο ηνπο θαη ππόθεηληαη ζε θαλόλεο, 
πνπ είλαη εθαξκόζηκνη ζε θάζε επηρείξεζε  

2. Γηα ην ιόγν απηό είλαη επίζεο εθηθηό λα ζπκβνπιεύεη 
θαλείο ηηο επηρεηξήζεηο ηνλ θαιύηεξν ηξόπν, ώζηε λα 
εθαξκόζεη απηνύο ηνπο θαλόλεο.  

Πνηνο όκσο είλαη ν θαηάιιεινο άλζξσπνο θαη βάζεη πνησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ζα πξέπεη λα επηιερζεί, ώζηε λα 
εθαξκνζηνύλ απηνί νη θαλόλεο επηηπρίαο;   

 
 
Σα ποιοηικά σαπακηηπιζηικά ηων ζςμβούλων 
Οη ζύκβνπινη επηρεηξήζεσλ, είηε σο επηρεηξήζεηο, είηε σο 

άηνκα, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ κία ζεηξά παξαδνρώλ: 

1. Να έρνπλ εκπεηξία ζηα αληηθείκελα εξγαζηώλ πνπ 
πξόθεηηαη λα αλαιάβνπλ θαη κάιηζηα ζε νκνεηδείο 
επηρεηξήζεηο, πξντόληα ή ηερλνινγίεο (π.ρ. είλαη 
δηαθνξεηηθέο νη απαηηήζεηο επηηπρίαο ελόο ζρεδίνπ 
κάξθεηηλγθ γηα κία επηρείξεζε ιηαληθώλ πσιήζεσλ κέζσ 
ηληεξλέη θαη ελόο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ γηα κία επηρείξεζε 
ρνλδξηθήο).  

2. Να κπνξνύλ λα παξέρνπλ επαξθείο δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη λα πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 
ηξόπνπο,  κέζσ ησλ νπνίσλ ν εθάζηνηε ζθνπόο ζα 
επηηεπρζεί (π.ρ. έλα επηρεηξεκαηηθό πιάλν δελ κπνξεί λα 
πεξηνξίδεηαη ζηηο ελόηεηεο πνπ ην απαξηίδνπλ, αιιά 

απαηηείηαη θαη πιήξεο πεξηγξαθή θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ 
πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 
πεξηερνκέλσλ ηνπ). 

3. Σν πξνζσπηθό πνπ επξόθεηην λα εκπιαθεί ζηελ εξγαζία 
ζα πξέπεη λα έρεη ηόζν ην θαηάιιειν ζεσξεηηθό 
ππόβαζξν, όζν θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία (π.ρ. θαηά ηελ 
ππνβνιή αηηήκαηνο ππαγσγήο ζε πξόγξακκα επηδόηεζεο, 
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ηθαλόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ λα 
ζπιιέγεη θαη λα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ησλ εγγξάθσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ). 

4. Να κπνξνύλ λα παξαζέζνπλ κία αμηόινγε ζεηξά νκνεηδώλ 
εξγαζηώλ, πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ζην παξειζόλ, θαηά 
αληηζηνίρηζε κε θαιέο αλαθνξέο από ηνπο πειάηεο ηνπο 
(π.ρ. κία ζεηξά πεηπρεκέλσλ εηζόδσλ ζηελ αγνξά λέσλ 
πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ)  

5. Να ακείβνληαη θαηά ηξόπν, πνπ λα ζπλάδεη κε ην κέγεζνο 
θαη ηε δνκή ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζώο θαη κε ην ζθνπό ηεο 
(π.ρ. ζε έλα έξγν εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, ε 
ακνηβή ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ εξγαζία θαη ηα 
απνηειέζκαηά ηεο). 

6. Να είλαη ακεξόιεπηνη θαη αλεμάξηεηνη. Να κελ ππάξρνπλ 
αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα γηα ηνλ ζύκβνπιν θαη ηνλ 
πειάηε, πνπ δεκηνπξγνύληαη ζπρλά από άιιεο 
επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο (πειάηεο, ζπλεξγάηεο θ.ι.π.). 

7. Να έρνπλ δηαζεζηκόηεηα πόξσλ. Οη άλζξσπνη πνπ ζα 
εκπιαθνύλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ δηαζέζηκν θαη επαξθή ρξόλν, ώζηε ε παξάιιειε 
επζύλε γηα ηπρόλ άιιεο αλαιεθζείζεο εξγαζίεο λα κελ 
πεξηνξίδεη ηελ απόδνζή ηνπο. 

8. Να είλαη θαηά ην δπλαηόλ πξνζβάζηκνη. Η απόζηαζε από 
ηελ έδξα ηνπ πειάηε ελδέρεηαη λα δπζρεξάλεη ηηο ζπλζήθεο 
πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, αθνύ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε 
δηαζεζηκόηεηα ην ζπκβνύινπ (π.ρ. ε νξγάλσζε ελόο 
ηκήκαηνο πσιήζεσλ έρεη πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο 
ππνζηήξημεο ζε πξόζσπν κε πξόζσπν επηθνηλσλία, ζε 
ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκό ελόο πξνγξάκκαηνο online 
πσιήζεσλ). 
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9. Να ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ θώδηθα εζηθήο πνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θώδηθα εζηθήο ηνπ πειάηε. 

10. Σα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (θνπιηνύξα, ηθαλόηεηα 
ζπλεξγαζίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο, ε καζεζηαθή 
ηθαλόηεηα, ε αληίιεςε θαη ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ) ζα 
πξέπεη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππό 
αλάιεςεο εξγαζίαο (π.ρ. θαηά ηελ εξγαζία 
αλαδηνξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθό ν 
ζύκβνπινο λα εκπλέεη ηνπο εξγαδνκέλνπο). 

 

 
 
 

Ένα επγαλείο αξιολόγηζηρ ηων ζςμβούλων 
Δθόζνλ είλαη δπλαηή ε αμηνιόγεζε ησλ ζπκβνύισλ 

επηρεηξήζεσλ βάζεη αληηθεηκεληθώλ παξαγόλησλ, ε δεκηνπξγία 
θαη ρξήζε ελόο εύρξεζηνπ εξγαιείνπ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, 
ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν θάζε επηρεηξεκαηίαο ή κάλαηδεξ ζηε 
ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.  

Σν εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζακε βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 
ηεο επάξθεηαο ηνπ θάζε αμηνινγνύκελνπ ζπκβνύινπ, βάζεη ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ παξαδνρώλ – παξαγόλησλ θαη παξαηίζεηαη 
δσξεάλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Spiral θαη ηε δηεύζπλζε 
www.spiral.com.gr/AxiologisiSymboulouEpixeiriseon.pdf . 
 
 
 

 

 
Μεηά ηην επιλογή 
Μπνξεί ε επηινγή ηνπ θαηαιιειόηεξνπ ζπκβνύινπ λα είλαη 

κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απόθαζε, σζηόζν εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθό είλαη λα μέξεη θαλείο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαιείηαη 
λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ εθάζηνηε ζύκβνπιν, ώζηε λα 
κεγηζηνπνηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ηνπ. 
Αθνινπζείζηε κεξηθέο από ηηο ζπκβνπιέο καο θαη ζα βγείηε κόλν 
θεξδηζκέλνη! 

1. Όπσο θάζε εξγαζία έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά, έηζη θαη 
ζπλεξγαζία κε έλαλ ζύκβνπιν έρεη πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα. Δμνηθεησζείηε θαη κε ηα δύν. 
Γηακνξθώλεηε κία ζεηηθή πξννπηηθή πξνόδνπ θαη 
επηηπρίαο, αιιά ε επηηπρία δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 
πάληνηε δεδνκέλε. 

2. Σόζν ν ζύκβνπινο, όζν θαη ν επηρεηξεκαηίαο δελ 
κπνξνύλ λα ηα γλσξίδνπλ όια. Δίλαη εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθή ε ακνηβαία θαηαλόεζε ησλ πξνζδνθηώλ ηνπ 
πειάηε, θαζώο θαη νη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ εθάζηνηε 
έξγνπ. 

3. Δθόζνλ έρεηε δηακνξθώζεη έλα ζαθέο πιαίζην ακνηβώλ, 
ηεξείζηε ην κε επιάβεηα. Η επαγγεικαηηθή ζρέζε πνπ 
έρεη δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θαιή 
πίζηε θαη ην ακνηβαίν όθεινο. 

4. Τπνγξάςηε έλα ζπκβόιαην. Έλα ζπκβόιαην πνπ 
πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα 
θαη ησλ δύν πιεπξώλ, απνηειεί ηε βάζε γηα κία 
επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία. 

5. Γηαηεξείζηε ηνλ εαπηό ζαο θαη ην ζύκβνπιό ζαο 
εζηηαζκέλνπο ζηελ εξγαζία. Δίλαη πνιύ εύθνιν θαη γηα 
ηηο δύν πιεπξέο ζηε κέζε ελόο έξγνπ λα ραιαξώζνπλ, 
εμαηηίαο άιισλ θαζεθόλησλ ή ππνρξεώζεσλ πνπ έρνπλ 
πξνθύςεη. 

6. Γώζηε ηνλ θαιύηεξν εαπηό ζαο. Η ζπλεξγαζία ζαο κε 
έλα ζύκβνπιν κπνξεί λα απνηειέζεη κία πνιύηηκε πεγή 
αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηηο απνθάζεηο ζαο. 
Καιιηεξγείζηε ηε ζρέζε ζαο πξσηίζησο επαγγεικαηηθά, 
ρσξίο όκσο λα αδηαθνξείηε γηα ηε ζεκαζία κίαο 
ελδερόκελεο 
θηιηθήο ζρέζεο. 
Απηή ζα θξαηήζεη 
ζε έλαλ πςειό 
επίπεδν ην 
ελδηαθέξνλ θαη 
ησλ δύν γηα ηελ 
επηηπρία ηνπ 
έξγνπ, εθόζνλ 
ζαο δεζκεύεη λα 
θαηαβάιιεηε ηε 
κέγηζηε δπλαηή 
πξνζπάζεηα.  

 

http://www.spiral.com.gr/AxiologisiSymboulouEpixeiriseon.pdf
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ TIPS 
 

Σο μείγμα ηος μάπκεηινγκ 
Σν κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ηέζζεξεηο 

κεηαβιεηέο: ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα δηαζέζεη ε 
επηρείξεζε ζηελ αγνξά, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηε 
ζηξαηεγηθή δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ ζηα ζεκεία πώιεζεο πνπ 
ζα αθνινπζήζεη θαη ηνλ ηξόπν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ησλ 
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ. Οη ελ ιόγσ 
κεηαβιεηέο –πξντόλ, ηηκή, δηαλνκή, πξνώζεζε- είλαη γλσζηέο  
σο 4P’s, από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Product, Price, Place θαη 
Promotion.  

Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα θάζε κεηαβιεηή κπνξνύλ λα 
ιεθζνύλ αλεμάξηεηα θαη είλαη επλόεην όηη ππάξρεη έληνλε 
αιιειεμάξηεζε, ε νπνία πεξηθιείεη θαη ηνλ ζπλνιηθό 
επηρεηξεκαηηθό ζρεδηαζκό. Ο ζρεδηαζκόο, κε ηηο ζεκεξηλέο 
απαηηήζεηο, έρεη θάλεη ην ίδην κείγκα λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα 
εμειηρζεί αλάινγα κε ηα εθάζηνηε ζεσξεηηθά κνληέια, όπνπ 
πξνζηίζεληαη άιινη παξάγνληεο όπσο people, process, physical 
evidence θαη power (άλζξσπνη, δηαδηθαζίεο, πεξηβάιινλ θαη 
δύλακε). Όια απηά δείρλνπλ ηελ αλεζπρία ηνπ marketer λα 
ζπκπεξηιάβεη όιεο ηηο δπλεηηθά παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ 
ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο. 

 

 
 
 

Η βαξύηεηα πνπ δίλεηαη ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο 
κάξθεηηλγθ δηαθέξεη από επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη 
ππαγνξεύεηαη από ηνπο ζηόρνπο ηνπ κάξθεηηλγθ, ηνπο 
γεληθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη βεβαίσο από ηηο 
ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 
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