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ΗΟΥΝΗΟΣ 2011                                                                 ΤΔΥΦΟΣ 14 
ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΚΑΙ ΝΔΑ ΣΗ SPIRAL CONSULTING GROUP 

 
 

ΒΔΛΣΙΩΝΔΣΑΙ ΣΑΓΙΑΚΑ ΣΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Βειηηψλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν νη ζπλζήθεο ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 
ζηελ Διιάδα, θαζψο ε 
θξηζηκφηεηα ηεο ηξέρνπζαο 
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θάλεη 
επηηαθηηθφηεξε απφ πνηέ ηε ιήςε 
αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ. Σην 
πιαίζην απηφ, ηφζν νη 
απνθάζεηο ηεο Δ.Δ., φζν θαη νη 
λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Πνιηηείαο έρνπλ δηακνξθψζεη 
εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο επελδχζεσλ. Τν εκεξνιφγην ησλ 
εμειίμεσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη σο εμήο: 

 23 Ηνπλίνπ 2011: Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη ηε 
κείσζε ζην 15% (αληί ηνπ 50%) ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο 
ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ. 

 21 Ηνπλίνπ 2011: Τίζεηαη ζε ηζρχ ην Δηδηθφ Καζεζηψο ηνπ 
λένπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ, πξνβιέπνληαο γηα πξψηε 
θνξά ηελ ελίζρπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

 10 Ηνπλίνπ 2011: Χεθίδεηαη ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ 
«Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ 
θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», κεηψλνληαο 
ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ. 

 8 Ηνπλίνπ 2011: Χεθίδεηαη ζηε Βνπιή ε ηξνπνινγία ηνπ Ν. 
3851/2010 γηα ηελ άκεζε απφδνζε ηνπ πνζνζηνχ 1% επί 
ηεο αμίαο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 
ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο, έηζη ψζηε ακβιπλζνχλ νη 
αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ αλαθνξηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε πάξθσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 

 24 Μαΐνπ 2011: Πξνθεξχζζεηαη ην πξφγξακκα «Νέα 
Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ην νπνίν εληζρχεη ηελ 
ίδξπζε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. 

 4 Απξηιίνπ 2011: Αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ 
Μίαο Σηάζεο γηα ηελ Ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ, κεηψλνληαο 
ηνπο ρξφλνπο έλαξμεο επηρεηξήζεσλ ζε 1 εκέξα. 

 

 11 Ηαλνπαξίνπ 2011: Χεθίδεηαη επί ηεο αξρήο ν λένο 
Δπελδπηηθφο   Νφκνο   3908/2011, επηθέξνληαο κία ζεηξά  

ζεηηθψλ αιιαγψλ θαη ζπζηεκαηνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπλέπεηεο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη έρεη δηακνξθσζεί έλα 
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ:  

1. Πίεζε ζηηο ηηκέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ 
επηθέξεη ρακειφηεξα θφζηε ζηελ πινπνίεζε ηεο φπνηαο 
επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

2. Μείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο (-6,8% ζην 2011). 

3. Γηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (50% ηνπ 
πιεζπζκνχ έσο 45 εηψλ είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο). 

4. Ηζρπξνχο ππιψλεο ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ (ΔΣΠΑ, 
Δπελδπηηθφο Νφκνο, Δζληθφ Σηξαηεγηθφ Σρέδην Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο, Δ.Δ.). 
Ψζηφζν, δελ ζα έπξεπε λα παξαβιεθζεί ε επηζήκαλζε 

ζεκαληηθψλ αληημννηήησλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 
ρψξαο καο, φπσο ε εθηελήο γξαθεηνθξαηία, ε πςειή 
θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ, νη κεγάιεο αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο, ε δηαθζνξά. 

Δλδεηθηηθά γεγνλφηα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
απνηεινχλ ε αχμεζε ηεο εηζξνήο μέλσλ επελδπηηθψλ 
θεθαιαίσλ ζηε ρψξα καο ην 2010 θαηά 5% (ζε ζρέζε κε ην 
2009),  ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 31,5% ην 1ν ηξίκελν 
ηνπ 2011 (ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2010), ην 
ζρεδφλ ηζνζθειηζκέλν ηζνδχγην γηα άλνηγκα θαη θιείζηκν 
επηρεηξήζεσλ (4,5% ππέξ ηνπ θιεηζίκαηνο ζην 1ν ηξίκελν ηνπ 
2011), ελψ ζηελ θνξπθή ηνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
παξακέλνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, νη ΑΠΔ, ε πξάζηλε 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε κεηαπνίεζε, ν ηνπξηζκφο, ε 
εθπαίδεπζε θαη ε πγεία. 

Τέινο, εμαηξεηηθά πιεζσξηθέο παξνπζηάδνληαη νη 
επηρεηξεκαηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο εληζρχζεηο ηεο Πνιηηείαο, 
θαζψο γηα πξψηε θνξά θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην εχξνο ησλ 
δαπαλψλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 
(γηα φια ηα ηξέρνληα πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

εληζρχζεσλ βι. ζην www.spiral.com.gr).  

http://www.spiral.com.gr/
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ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΔΩΝ 

 
Σε κία θαηλνηφκα παξέκβαζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνέβε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έληαμε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην Δηδηθφ 
Καζεζηψο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Νέσλ ηνπ 
Δπελδπηηθνχ Νφκνπ.  

Τν πξφγξακκα παξέρεη γηα πξψηε θνξά ηελ ελίζρπζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
ηδξχνληαη απφ ηε 1/1/2011 θαη εληεχζελ, απφ επελδπηέο έσο 40 
εηψλ. Τν γεγνλφο φηη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα γηα παξάιιειε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ άιιν πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθήο 
ελίζρπζεο, έρεη σο απνηέιεζκα η σπημαηοδόηηζη να 
ξεπεπνά ακόμη και ηο 100% ηος κόζηοςρ ηος 
επισειπημαηικού ζσεδίος!  

Δηδηθφηεξα, ην Δηδηθφ Καζεζηψο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
ησλ Νέσλ εληζρχεη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: 

Α. Γαπάνερ ίδπςζηρ, οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ 
επισείπηζηρ. 

1. Υπεξεζίεο ζπκβνχισλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 
δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (λνκηθέο, δηνηθεηηθέο, θ.α.) 
κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ θφζηνπο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ θαη έσο πνζφ 30.000€. 

2. Τφθνη εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

3. Μίζζσζε εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ παξαγσγήο θαη 
ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ (ζε πεξίπησζε 
εγθαηάζηαζεο εληφο Τερλνινγηθνχ Πάξθνπ, Εψλεο 
Καηλνηνκίαο, θ.ά.). 

4. Γαπάλεο γηα ελέξγεηα, χδξεπζε θαη ζέξκαλζε, δηνηθεηηθέο 
επηβαξχλζεηο θαη θφξνπο (εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ 
εηαηξηθψλ θφξσλ). 

5. Μηζζνδνζία βάζεη ζπκβάζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γη’ απηέο δελ έρνπλ 
δνζεί άιινπ είδνπο εληζρχζεηο). 

Β. Γαπάνερ Υπημαηοδοηικήρ Μίζθωζηρ (Leasing) για 
μίζθωζη κηιπιακών και λοιπών εγκαηαζηάζεων και 
εξοπλιζμού παπαγωγήρ. 

Σην εηδηθφ θαζεζηψο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Νέσλ 
παξέρεηαη ελίζρπζε ππφ ηε κνξθή ηεο Δπηρνξήγεζεο ή/θαη ηεο 
Δπηδφηεζεο Leasing.  

Ζ ελίζρπζε παξέρεηαη θαηά ηα πξψηα 5 έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 
επηρείξεζεο µεηά ηελ ίδξπζή ηεο. 

Ζ Δπηρνξήγεζε δελ κπνξεί ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ θφζηνπο 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
θφζηνπο ηεο Φξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο). 

Τν θαη’ έηνο ρνξεγνχµελν πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
33% ηνπ ζπλφινπ ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο. 

Τν πνζφ ηεο ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 
1.000.000€ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο 
Φξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (Leasing). 

Τν πνζφ ηεο ελίζρπζεο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο 
500.000€ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη ρξήζε κφλν ηεο 
Δπηρνξήγεζεο ησλ δαπαλψλ ίδξπζεο, νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. 

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη ηα πνζνζηά 
ελίζρπζεο πνπ ρνξεγνχληαη επί ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ: 

Πεπιθέπεια Έηη  
1-3  

Έηη 
4-5 

Όιεο πιελ Αηηηθήο, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 
Σηεξεάο Διιάδαο 

35% 25% 

Αηηηθή, Νφηην Αηγαίν θαη Σηεξεά Διιάδα 25% 15% 

Σεκεηψλεηαη φηη ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ηε 
δπλαηφηεηα ηεο ίδηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ ζε χςνο 30% (εμαηξνπκέλσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ 
απφ ην Δηδηθφ Καζεζηψο δαπαλψλ), κε ηξφπν φκσο πνπ κπνξεί 
λα παξαπέκπεη θαη ζε άιιν πξφγξακκα. 

Παπάδειγμα 
Έλαο επελδπηήο ππνβάιιεη επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

Γαπάνη Ποζό 

Πάγηα (εμνπιηζκφο, 
δηακφξθσζε θηηξίνπ θιπ.) 

150.000€ 

Άπια πάγηα (ζπζηήκαηα 
πνηφηεηαο, ινγηζκηθφ θιπ.) 

20.000€ 

Μίζζσζε θηηξίνπ 60.000€ (1.000€ / κήλα Φ 5έηε) 

Leasin ινηπψλ παγίσλ 100.000€ 

ύνολο 330.000€ 

Δλψ πξαγκαηνπνηεί θαηά ηελ 1ε  5εηία δαπάλεο: 

Γαπάνη  1ο – 3ο έηορ 4ο – 5ο έηορ 

Μηζζψκαηα, ελέξγεηα, 
ζχκβνπινη, κηζζνδνζία, ηφθνη, 
θφξνη θ.ά. 

300.000€ 250.000€ 

Leasing ινηπψλ παγίσλ + ηφθνη 70.000€ 47.000€ 

Τν ρξεκαηνδνηηθφ απνηέιεζκα ζα αλέξρεηαη ζηα 203.750€. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ εληαρζεί θαη ζε άιιν πξφγξακκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε παγίσλ (Δπελδπηηθφο Νφκνο, 
Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θιπ.) κε επηδφηεζε 50%, 
ηφηε ην ηειηθφ πνζφ πνπ έρεη λα ιακβάλεη αλέξρεηαη ζηα 
288.750€! 

Τν πξφγξακκα 
αθνξά φινπο ηνπ 
θιάδνπο ησλ 
επηρεηξήζεσλ (πιελ 
ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ 
Δπελδπηηθνχ Νφκνπ), 
ελψ ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ είλαη ε 1/7 – 

31/8/2011.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

 
Τν λέν πξφγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο αθνξά ζηελ ελίζρπζε 
θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε 
θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ, ππφ ηε κνξθή ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο 
λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηελ επέθηαζε / δηαθνξνπνίεζε 
ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηνπο ή ηε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο 
ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

 

 
 
Σην πξφγξακκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ είηε πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο (κε 1 – 5 πιήξεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο έσο ηε 1/1/2010), είηε ππφ ίδξπζε επηρεηξήζεηο (κε 
έλαξμε απφ ηε 1/1/2011 θαη εληεχζελ), πνπ εληάζζνληαη ζε 
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ 
Παξαγσγηθψλ θαη Μεηαπνηεηηθψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ζε 
ζεκαληηθφ κέξνο ησλ Υπεξεζηψλ. 

Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη επηρεηξεκαηηθά 
ζρέδηα απφ 20 – 300.000€, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: 
 Δμππεξέηεζε θηηξηαθψλ αλαγθψλ θαη δηακφξθσζεο 

θηηξίσλ θαη ρψξσλ / Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο  
 Μεραλνινγηθφο θαη Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο 
 Πιεξνθνξηθή / Τειεπηθνηλσλίεο 
 Καηνρχξσζε – Τξνπνπνίεζε Παηεληψλ – Πλεπκαηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο / Φξήζε θαη Πξνζηαζία δηθαησκάησλ 
βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / Μεηαθνξά 
ηερλνγλσζίαο 

 Γαπάλεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ / 
ππεξεζηψλ / Γηαρεηξηζηηθψλ Σπζηεκάησλ  

 Γαπάλεο Τερληθήο / Τερλνινγηθήο, Δπηζηεκνληθήο θαη 
Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο  

 Γαπάλεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο 

 Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ 
πφξσλ 

 Αλάπηπμε Πξσηνηχπσλ, Πξνηχπσλ & Τερληθνχ Φαθέινπ 
 Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο 

 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ηελ 15/7/2011 
θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηελ 30/9/2011.  

 
 

Ο ΝΔΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟ ΝΟΜΟ 

 

 
 
Απφ ηνλ εξρφκελν Οθηψβξην ζα ππνβάιινληαη θαη πάιη νη 

πξνηάζεηο πθηζηάκελσλ ή λέσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ 
ππαγσγή ηνπο ζην λέν Δπελδπηηθφ Νφκν. Ο λένο λφκνο 
πξνβιέπεη ηελ ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ έσο θαη 50% (αλάινγα 
ην κέγεζνο θαη ηελ έδξα ηνπο) απφ φινπο ηνπ θιάδνπο ηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εθηφο ζπγθεθξηκέλσλ 
εμαηξέζεσλ). 

Ο Δπελδπηηθφο Νφκνο παξέρεη ελαιιαθηηθά ζηα επελδπηηθά 
ζρέδηα ηηο παξαθάησ εληζρχζεηο: 
 Παξνρή επηρνξήγεζεο απφ ην ειιεληθφ Γεκφζην ή 

επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (Leasing). 
 Φνξνινγηθή απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο κε δηαλεκνκέλσλ θεξδψλ. 
 Δπηδφηεζε θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

γηα 2 ρξφληα. 
Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη αθφινπζεο 
 Ζ θαηαζθεπή θαη επέθηαζε θηηξηαθψλ θαη βνεζεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 
 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
 Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ 

κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
 Οη δαπάλεο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ 

πνηφηεηαο, πηζηνπνηήζεηο, πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο 
ινγηζκηθνχ θαη ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 

 Οη δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηεο αγνξάο 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ 
εθκεηάιιεπζεο, επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη κε 
θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ά.  

 
 

H Spiral αλαιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε 
ζχληαμε θαη ππαγσγή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ζαο Σρεδίνπ 
θαηάιιειν πξφγξακκα, εγγπφκελε ηελ επαγγεικαηηθή θαη θαζ’ 
φια ρξεζηή θαη βαζηζκέλε ζηελ θαιή πίζηε ζπλεξγαζία. 
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Η επισειπημαηική ιδέα 
Ζ επηρεηξεκαηηθή ηδέα απνηειεί ηε βάζε ηνπ φπνηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεί απνηέιεζκα ηεο 
ζχλζεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο. 
Κάζε επίδνμνο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη έηζη 
ψζηε, ε ηδέα ηνπ λα είλαη πξσηφηππε, ζαθήο, πινπνηήζηκε θαη 
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο ηνπ, θαζψο θαη 
ζηηο θπζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο.  

Πεγέο επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ απνηεινχλ: 

 Οη πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο (αληίιεςε, θαληαζία, ζχλζεζε) 

 Οη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απφ ηε δσή, ηελ εξγαζία, ηελ 
επαγγεικαηηθή δσή, ηε κάζεζε 

 Απξφζκελα θαη ηπραία 
γεγνλφηα 

 Οη απνηπρίεο άιισλ 
επηρεηξεκαηηψλ θαη ε 
αίζζεζε φηη «εγψ ζα ηα 
θαηαθέξσ θαιχηεξα» 

 Οη δεκνγξαθηθέο, 
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο 
θαη άιιεο αιιαγέο 

 Ζ λέα γλψζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη νη επθαηξίεο πνπ 
αθνινπζνχλ κηα ηέηνηα εμέιημε 

 Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη ζπλεξγαζίεο αηφκσλ πνπ 
ζπκπιεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη αηζζάλνληαη φηη καδί 
ζα πεηχρνπλ σο επηρεηξεκαηίεο 

 Τν δηαδίθηπν επίζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θαιφ 
ηξνθνδφηε δεπηεξνγελψλ ηδεψλ απφ ην εμσηεξηθφ.  

Σε θάζε πεξίπησζε, ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηά ην δπλαηφλ θαηλνηφκα, είηε αλαθνξηθά κε ην πξντφλ ή 
ππεξεζία πνπ ζα παξέρεηαη, είηε αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 
κε ηηο νπνίεο ζα πινπνηείηαη. Ζ ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο 
έγθεηηαη ζηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ βησζηκφηεηαο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 
πηζαλνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
Πνιηηείαο.  

Όηαλ κία ηδέα απνηειεί έλα λέν επηλφεκα θαη κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί ζηελ παξαγσγή (θαη άξα έρεη ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά), ηφηε ν εθεπξέηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 
θαηνρχξσζή ηεο. Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
ιεγφκελεο «βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» είλαη ν Οξγαληζκφο 

Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο.  
  

ceramic sun 
Η γεπμανική καινοηομία ζηη θέπμανζη  

εζωηεπικών και  εξωηεπικών σώπων  
ηώπα και  ζηην Δλλάδα!  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΗ ΠΨΛΖΣΔΨΝ: SPIRAL CONSULTING GROUP 

TO NEO BLOG ΣΗ SPIRAL ΣΟ: 
www.winwinnet.wordpress.com  
 
 

 
 
Σηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθνχ ηεο Blog πξνρψξεζε ε Spiral ζηνλ 

άμνλα ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ 
κε ην θνηλφ, παξέρνληαο ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα γηα 
αληαιιαγή απφςεσλ κε ηελ αλάξηεζε επίθαηξσλ άξζξσλ ηεο 
γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή. 

Δπηζθεθηείηε καο ζην www.winwinnet.wordpress.com.  
 
 

Η SPIRAL ΣΟ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ 
 
Σεκηλάξην κε ζέκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» 

πξαγκαηνπνίεζε ε Spiral ζην ΤΔΗ Ζπείξνπ θαη ηα ηκήκαηα ηεο 
Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο ζε δχν ζπλεδξίεο, πνπ έιαβαλ ρψξα 
ηνλ πεξαζκέλν Μάην 
κε πεξηζζφηεξνπο απφ 
100 ζπκκεηέρνληεο.  

Ζ παξνπζίαζε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ είλαη 
δηαζέζηκε ζην 
http://www.spiral.com.g

r/Katartisi.htm .  
 
 
 

 
 

Η ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ  
ΣΩΝ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 
Κίμωνορ Βόγα 32-34 & Μαςποκοπδάηος 

Θεζζαλονίκη 
Σ.Θ. 20164, Σ.Κ. 55110 

Σηλ. & Fax: 2310.214971 
e-mail: spiral@spiral.com.gr 

Web: www.spiral.com.gr   
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