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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Εισάγετε το προβλεπόμενο κόστος στη δεύτερη στήλη, ανά δαπάνη και αρθροίστε στο 

τέλος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Διαφήμιση   Προβολή της επιχείρησης πριν από την έναρξη 
(ιστοσελίδα, social media, λογότυπα κλπ.) 

Κατασκευή κτιρίων    Δαπάνες / προσφορές ανά εργασία 

Διαμόρφωση χώρων   Δαπάνες / προσφορές ανά εργασία 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός και εργαλεία 

  Δαπάνες / προσφορές ανά εξάρτημα 
(παραγωγικός εξοπλισμός, Η/Υ, εκτυπωτές κλπ.) 

Εγκατάσταση του 
εξοπλισμού 

  Δαπάνες / προσφορές ανά εργασία εγκατάστασης 
του εξοπλισμού 

Θέρμανση / ψύξη   Δαπάνες / προσφορές για αγορά και εγκατάσταση 
συστημάτων 

Άδειες   Κόστος μελετών και εξόδων για αδειοδοτήσεις 
εγκατάστασης και λειτουργίας 

Εξωτερικοί συνεργάτες   Έξοδα για νομικές, λογιστικές συμβουλές κλπ. 
πριν από την έναρξη 

Ενοίκια   Δαπάνη ενοικίου πριν από την έναρξη 

Διάφορες υπηρεσίες   Καθαρισμοί, μεταφορές διάφορες κλπ. 

Πινακίδες   Δαπάνες /  προσφορές ανά προμηθευτή 

Έπιπλα   Γραφεία, ράφια, τραπέζια, καρέκλες κλπ. 

Οχήματα   Τιμές οχημάτων και προσφορές για οχήματα εντός 
και εκτός της επιχείρησης 

Α' ύλες, εμπορεύματα   Α' ύλες για παραγωγή, εμπορεύματα, αναλώσιμα, 
συσκευασίες κλπ. πριν από την έναρξη 

Διάφορες δαπάνες έναρξης   Έξοδα για ίδρυση επιχείρησης ανάλογα τη νομική 
μορφή της επιχείρησης, συμβολαιογράφοι, 
επιμελητήρια κλπ. 

Απροσδόκητα έξοδα   Διάφορες δαπάνες που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν 

Άλλο     

Άλλο     

Άλλο     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 €   
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Διαφήμιση   Προβολή της επιχείρησης μετά από την έναρξη 
(ιστοσελίδα, social media, λογότυπα κλπ.) 

Συντήρηση κτιρίων   Δαπάνες για αποκατάσταση φθορών, ζημιών κλπ. 

Καθαριότητα χώρων   Εργασίες καθαριότητας εντός και εκτός των 
εγκαταστάσεων 

Συντήρηση μηχανολογικού 
εξοπλισμού 

  Δαπάνες συντήρησης και υποστήριξης της 
λειτουργίας του εξοπλισμού 

Συντήρηση θέρμανσης 
/ψύξης 

  Δαπάνες για τη συντήρηση του εξοπλισμού 
θέρμανσης και ψύξης 

Καύσιμα - ενέργεια   Δαπάνες για ενέργεια για τη λειτουργία του κτιρίου 

Ασφάλιση    Δαπάνη ασφάλισης αστικής ευθύνης, πυρός κλπ. 

Άδειες - Πιστοποιήσεις   Κόστος μελετών και εξόδων για αδειοδοτήσεις και 
πιστοποιήσεις 

Εξωτερικοί συνεργάτες   Έξοδα για νομικές, λογιστικές και  επιχειρηματικές 
συμβουλές 

Ενοίκια   Δαπάνη ενοικίου μετά την έναρξη 

Καύσιμα οχημάτων   Καύσιμα για τη λειτουργία των οχημάτων εντός και 
εκτός των εγκαταστάσεων 

Συντήρηση οχημάτων   Δαπάνες για τη συντήρηση των οχημάτων, 
ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κλπ. 

Τηλεπικοινωνίες   Δαπάνες για σταθερή ή κινητή τηλεφωνία, ίντερνετ 
κλπ. 

Ύδρευση   Δαπάνες για κατανάλωση νερού 

Α' ύλες, εμπορεύματα   Α' ύλες για παραγωγή, εμπορεύματα, αναλώσιμα, 
συσκευασίες κλπ. μετά από την έναρξη 

Μισθοδοσία   Δαπάνες για μισθοδοσία, δώρα, μπόνους κλπ. 

Ασφάλιση εργαζομένων   Δαπάνες για ασφάλιση εργαζομένων, δώρα, 
μπόνους κλπ. 

Απροσδόκητα έξοδα   Διάφορες δαπάνες που δεν μπορούν να 
προβλεφθούν 

Τραπεζικά έξοδα   Τυχόν δαπάνες για φόρους, τόκους, προμήθειες, 
χρήση τραπεζικών υπηρεσιών κλπ. 

Άλλο     

Άλλο     

Άλλο     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00 €   
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