
γνώση. 

Η επιχειρηματικότητα είναι 

δεξιότητα και γνώση μα-

ζί. Καλλιεργείται μέσα μας και 

μαθητεύεται, είτε στα θρανία, 

είτε στην πράξη. Προϋποθέτει 

ταλέντο, είναι και τεχνογνωσία. 

Είναι συναίσθημα, είναι και 

μυαλό. Αν υστερεί το ένα, το 

άλλο χωλαίνει. Ο επιχειρηματί-

ας πρέπει να έχει ορισμένες 

δεξιότητες. Πρέπει όμως να 

ξέρει καί τη δουλειά του καί τα 

βασικά της διοίκησης. Ή μήπως 

πιστεύει κανείς, ότι κάποιος 

από τους παραπάνω δε γνώρι-

ζε καλά το αντικείμενο της 

δουλειάς του ή το μάνατζμεντ, 

όπως π.χ. τι είναι το μείγμα του 

μάρκετινγκ, τα αποτελέσματα 

χρήσης ή το μάκρο-οικονομικό 

περιβάλλον; 

Η επιχειρηματικότητα είναι 

μία δραστηριότητα που μας 

αφορά όλους. Και αν δεν μπο-

ρούμε να κάνουμε πολλά για 

το ταλέντο μας, μπορούμε να 

κάνουμε αρκετά για τη γνώση 

μας. 

Τι είναι η επιχειρηματικότη-

τα: δεξιότητα ή γνώση; Επιτυ-

χημένος επιχειρηματίας είναι 

ένα έμφυτο ταλέντο ή μήπως 

κάποιος που έμαθε την επιχει-

ρηματικότητα; Οι απόψεις 

διίστανται και άλλοτε υποστη-

ρίζεται ότι «επιχειρηματίας 

γεννιέσαι» και άλλοτε ότι 

«επιχειρηματίας γίνεσαι». 

Αναζητήσαμε το ποιόν μερι-

κών από τους πιο δημοφιλείς 

και επιτυχημένους επιχειρημα-

τίες και ιδού τα αποτελέσματα: 

Richard Branson (Virgin 

Group).  Δεν τελείωσε ούτε το 

λύκειο. Υποστηρίζει ότι το πά-

θος είναι ο καθοριστικός παρά-

γοντας επιτυχίας. 

M a r k  Z u c k e r b e r g 

(Facebook). Σπούδασε ψυχολο-

γία και ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές. Υποστηρίζει ότι εκτός 

από το πάθος, καθοριστι-

κός παράγοντας είναι και η 

συνεργασία με άτομα με δια-

φορετικές δεξιότητες. 

Jeff Bezos (Amazon). Σπού-

δασε ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές και ηλεκτρική εφαρμοσμέ-

νη μηχανική. Υποστηρίζει ότι ο 

καθοριστικότερος παράγοντας 

επιτυχίας είναι ο προσανατολι-

σμός στον  παράγοντα 

άνθρωπο, είτε αυτός αφορά 

στους υπαλλήλους της επιχεί-

ρησης, είτε στους πελάτες και 

τους συνεργάτες της. 

Bill Gates (Microsoft). Σπού-

δασε ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές. Πιστεύει ότι ο καθοριστι-

κότερος παράγοντας επιτυχίας 

είναι οι συνεργάτες της επιχεί-

ρησης. 

Steve Jobs (Apple). Σπούδα-

σε καλές τέχνες και ανατολικές 

θρησκείες, αλλά δεν ολοκλήρω-

σε τις σπουδές του. Πίστευε ότι 

οι καθοριστικότεροι παράγο-

ντες επιτυχίας είναι η αγάπη 

για αυτό που κάνεις, η εξάσκη-

ση του μυαλού, η δημιουργία 

συναισθημάτων στους πελάτες. 

Συμπεράσματα 

 Οι περισσότεροι έχουν σπου-

δάσει (4/5). 

 Η συναισθηματική εμπλοκή 

σε αυτό που κάνεις, είναι μία 

κοινή συνισταμένη για τους 

περισσότερους (3/5). 

 Ο παράγοντας άνθρωπος 

και η συνεργασία, αναδει-

κνύονται ως καθοριστικοί 

παράγοντες επιτυχίας (2/5). 

 Κανείς τους δε σπούδασε 

Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Ερμηνεία 

 Οι σπουδές δεν είναι απαραί-

τητη συνθήκη, είναι όμως 

καταλυτική.  

 Η συναισθηματική εμπλοκή 

είναι απαραίτητη για να 

κάνεις καλά, κάτι που ξέρεις 

να κάνεις ή για να μάθεις 

να  το κάνεις. 

 Ο παράγοντος άνθρωπος 

είναι σημαντικός, διότι σχετί-

ζεται άμεσα με τις ικανότη-

τες του καθενός. 

 Το ότι δε σπούδασε κανείς 

τους Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε 

κανείς τους μάνατζμεντ. 

 Κοινή συνισταμένη καί στα 

τέσσερα παραπάνω είναι η 

ΕΡΕΥΝΑ 

Επιχειρηματικότητα: δεξιότητα ή γνώση; 

It is the Win-Win Net newsletter 

Το ενημερωτικό δελτίο της SPIRAL business solutions 
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Σε αυτό το τεύχος 

ΕΡΕΥΝΑ 

Επιχειρηματικότητα: 

δεξιότητα ή γνώση; 

ΣΕΛ 

1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Ανοικτά  

προγράμματα  

επιχειρηματικών 

ενισχύσεων 

 

2 

ΕΡΕΥΝΑ  

Σύγχρονα  

διαγνωστικά  

εργαλεία  

ιστοσελίδων 

 

2 

ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΑΠΌ ΤΗ SPIRAL  

Επιχειρηματική 

Κατάρτιση: Εσύ 

πήρες το μάθημά 

σου; 

3 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΙΔΕΕΣ 

Τώρα τα σπίτια 

είναι…  

συναρμολογούμενα! 

 

 

 

4 

www.spiral.com.gr                                                                                                                                                                                   © SPIRAL   

Εσύ πήρες το 
μάθημά σου;                       
Παρ’ το online... 

http://www.spiral.com.gr/
http://www.spiral.com.gr/επιχειρηματική-κατάρτιση


Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ 

για την ενίσχυση της επιχειρη-

ματικότητας παραμένουν ανοι-

κτά αυτή τη χρονική περίοδο, 

κατάλληλα για υφιστάμενες και 

νέες επιχειρήσεις: 

1. Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε 

Έξω», που αφορά στην προώ-

θηση της εξωστρέφειας των 

ελληνικών μεταποιητικών 

επιχειρήσεων, που αναπτύσ-

σουν ήδη εξαγωγική δραστη-

ριότητα, μέσω της συμμετο-

χής τους σε εμπορικές εκθέ-

σεις, που διοργανώνονται 

στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώ-

ρες. Το ύψος της ενίσχυσης 

των επιχειρηματικών σχεδίων 

ανέρχεται στο 50%. Το πρό-

γραμμα θα παραμένει ανοι-

κτό για αιτήσεις υπαγωγής 

έως την εξάντληση του προϋ-

πολογισμού του. Περισσότε-

ρες πληροφορίες μπορείτε 

να δείτε στο Blog της Spiral 

εδώ. 

2. Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της 

Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Νέων Τουριστικών Επιχειρή-

σεων», που αφορά στην ενί-

σχυση της επιχειρηματικότη-

τας στον τομέα του τουρι-

σμού, για την ίδρυση μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων 

(π.χ. ξενοδοχειακών μονά-

δων, πρακτορείων τουρισμού 

κ.ά.). Το ύψος της ενίσχυσης 

των επιχειρηματικών σχεδίων 

ανέρχεται στο 50%. Το πρό-

γραμμα θα παραμείνει ανοι-

κτό για υποβολή αιτήσεων 

υ π α γ ω γ ή ς  έ ω ς  τ ι ς 

28/3/2018. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να 

δείτε στο Blog της Spiral 

εδώ. 

H Spiral αναλαμβάνει την 

υπαγωγή σας στα προγράμμα-

τα κρατικών επιχειρηματικών 

ενισχύσεων. Επικοινωνήστε 

μαζί μας στο 2314-033-909. 

Ανοικτά προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων 

Σελίδα 2  It is the Win-Win Net newsletter 

2 εξαιρετικά 

επίκαιρα 

προγράμματα 

από το ΕΣΠΑ, που 

σας… 

περιμένουν! 

Προσοχή: Τίποτε δεν είναι 

πιο ακριβό από μία χαμένη 

ευκαιρία! 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Μεγάλη κουβέντα γίνεται 

τελευταία για την αποδοτικότη-

τα των εταιρικών ιστοσελίδων. 

Βασικός παράγοντας στην 

απόδοση μιας ιστοσελίδας είναι 

η τεχνική επάρκεια.  

Η τεχνική επάρκεια μιας 

ιστοσελίδας συνίσταται από την 

προσβασιμότητα, τη συμβατό-

τητα, τη λειτουργικότητα, την 

πρωτοτυπία και τη βελτιστοποί-

ηση στις μηχανές αναζήτησης 

(SEO). 

Διάφορες εταιρίες έχουν 

δημιουργήσει εργαλεία για την 

αξιολόγηση των προαναφερό-

μενων παραγόντων. Δείτε τα 

παραδείγματα που ακολου-

θούν: 

• Google Search Console. 

Πρόκειται για μία δωρεά 

υπηρεσία της Google που 

σου επιτρέπει να παρακολου-

θείς και να βελτιώνεις την 

παρουσία της ιστοσελίδας 

σου στα αποτελέσματα ανα-

ζήτησης στο Google. 

• Google’s Mobile Friendly 

Test. Άλλη μία δωρεάν υπη-

ρεσία της Google, μέσω της 

οποίας μπορείς να αξιολογή-

σεις τη συμβατότητα της 

ιστοσελίδας σου με τις συ-

σκευές smartphone και tam-

blet.  

• Google’s PageSpeed In-

sights. Το συγκεκριμένο 

εργαλείο μετρά την ταχύτη-

τα φόρτωσης της ιστοσελί-

δας σου στο ίντερνετ και σου 

δίνει τις σχετικές κατευθύν-

σεις, ώστε να τη βελτιώσεις. 

• Yslow. To εργαλείο αυτό 

αναλύει την ιστοσελίδα σου 

και καταδεικνύει για ποιο 

λόγο είναι αργή, βάσει των 

κανόνων αποδοτικότητας 

της Yahoo. 

• SSL Shopper Checker. Με 

αυτό το εργαλείο μπορείτε 

να αξιολογήσετε την ασφά-

λεια της ιστοσελίδας σας, 

αναφορικά με τη χρήση του 

πρωτόκολλου SSL. 

• Αξιολόγηση Ιστότοπου της 

Spiral. Το εργαλείο αυτό της 

Spiral είναι ένα ολιστικό 

εργαλείο αξιολόγησης, που 

περιλαμβάνει εκτός από τις 

παραπάνω μετρήσεις (που 

αφορούν στην τεχνική επάρ-

κεια μιας ιστοσελίδας), όλες 

τις απαραίτητες αξιολογή-

σεις αναφορικά με το περιε-

χόμενο της ιστοσελίδας, 

καθώς επίσης και αναφορικά 

με το μάρκετινγκ. 

Το Εργαλείο Αξιολόγησης 

Ιστότοπου της Spiral παρέχεται 

δωρεάν για την απόκτηση μίας 

περιορισμένης Αναφοράς Αξιο-

λόγησης από τη σχετική ιστοσε-

λίδα της Spiral. Μία ολοκληρω-

μένη και αναλυτική Αναφορά 

Αξιολόγησης Ιστότοπου μπορεί-

τε να αποκτήσετε από το ηλε-

κτρονικό μας κατάστημα. Με 

έκπτωση 50%! 

Σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία ιστοσελίδων 

ΕΡΕΥΝΑ 

Τώρα η βελτίωση της  

απόδοσης των  

ιστοσελίδων δεν είναι  

ευθύνη μόνο των  

προγραμματιστών. 

http://www.spiral.com.gr/blog/εσπα%20εξωστρέφεια
http://www.spiral.com.gr/blog/εσπα%20τουρισμός
http://www.spiral.com.gr/αξιολόγηση-ιστότοπου
http://www.spiral.com.gr/αξιολόγηση-ιστότοπου
http://www.spiral.com.gr/e-shop-1/k1/-
http://www.spiral.com.gr/e-shop-1/k1/-


Στη σημερινή εποχή οι παρα-

δοσιακοί πυλώνες οικονομικής 

δύναμης (το κεφάλαιο, η γη, οι 

πρώτες ύλες και η τεχνολογία) 

δεν αποτελούν πλέον τους κα-

θοριστικούς παράγοντες επιτυ-

χίας στην επιχειρηματικότητα. 

Το μέλλον και η επιτυχία της 

επιχείρησης καθορίζονται πλέ-

ον από την ικανότητά της να 

αξιοποιεί τον πολυτιμότερο 

πόρο της: την επιχειρηματική 

γνώση. 

Για το λόγο αυτό, η Spiral 

έχει δημιουργήσει ένα ολοκλη-

ρωμένο σεμινάριο επιχειρηματι-

κής κατάρτισης online, με τίτλο 

«Η Διοίκηση Επιχειρήσεων σε 8 

Ενότητες», που περιλαμβάνει: 

1. Εισαγωγή στην Οργάνωση 

και Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

2. Διαχείριση Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών. 

3. Χρηματοοικονομική Διαχείρι-

ση. 

4. Διοικητικά Πληροφοριακά 

Συστήματα. 

5. Διαχείριση Ανθρώπινων Πό-

ρων. 

6. Μάρκετινγκ. 

7. Στρατηγική. 

8. Δημιουργικότητα και Καινο-

τομία. 

Όλες οι διδακτικές ενότητες 

(διάρκειας περίπου μισής 

ώρας) είναι σχεδιασμένες με 

βάση την επιστημονική μεθοδο-

λογία, που αφορά στη δημιουρ-

γία προγραμμάτων συνεχιζόμε-

νης επαγγελματικής κατάρτι-

σης ενηλίκων, ενώ παράλληλα 

ανάγουν τη μάθηση σε μία 

ευχάριστη, χρήσιμη και προ-

σβάσιμη εμπειρία σε κάθε εν-

διαφερόμενο: επιχειρηματίες, 

στελέχη επιχειρήσεων, εργαζό-

μενους, φοιτητές, ανέργους 

κ.ά. 

Κάθε μία ενότητα αποτελεί-

ται από μία παρουσίαση με ήχο 

και εικόνα, συνοδεύεται από το 

γραπτό της κείμενο και οδηγεί 

στην απόκτηση συγκεκριμένων 

γνώσεων και ικανοτήτων που 

αξιολογούνται και πιστοποιού-

νται από τη Spiral με την αντί-

στοιχη Βεβαίωση Επιτυχούς 

Παρακολούθησης. 

Η επιτυχής παρακολούθηση 

και των 8 ενοτήτων οδηγεί και 

στην απόκτηση Πιστοποιητικού 

Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του 

Σεμιναρίου. 

Για την παρακολούθησή τους 

απαιτείται σύνδεση ίντερνετ, 

υπολογιστής (desktop, tablet ή 

smartphone) και ηχείο. 

Με την παρακολούθηση του 

σεμιναρίου: 

1. Βελτιώνετε το γνωστικό σας 

επίπεδο. 

2. Δημιουργείτε προϋποθέσεις 

περαιτέρω μάθησης. 

3. Μπορείτε να διαχειριστείτε 

ευκολότερα την επιχείρησή 

σας. 

4. Γίνεστε πιο αποδοτικοί στην 

εργασία σας. 

5. Βελτιώνετε το βιογραφικό 

σας. 

Τις ενότητες του σεμιναρίου 

μπορείτε να τις αποκτήσετε 

είτε μία—μία ξεχωριστά, είτε 

όλες μαζί από το ηλεκτρονικό 

μας κατάστημα με έκπτωση 

20%!  

Εξάλλου, δημιουργήσαμε και 

σας προσφέρουμε δωρεάν το 

ανανεωμένο Εγχειρίδιο Επιχει-

ρηματικότητας της Spiral 

(αποκτήστε το εδώ). 

Επιχειρηματική Κατάρτιση: Εσύ πήρες το μάθημά σου; 
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Πλέον οι 

παραδοσιακοί 

πυλώνες 

οικονομικής 

δύναμης δεν 

είναι ούτε το 

κεφάλαιο, ούτε η 

γη. Είναι η 

γνώση. 

Σελίδα 3 
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ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΗ SPIRAL 

H γνώση είναι δύναμη. 

 

Francis Bacon 

Το 1ο ολοκληρωμένο  

σεμινάριο στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

http://www.spiral.com.gr/e-shop-1
http://www.spiral.com.gr/e-shop-1
http://www.spiral.com.gr/εγχειρίδιο-επιχειρηματικότητας


Η εταιρία προσφέρει διά-

φορες επιλογές στους πελά-

τες της, οι οποίοι μπορούν 

να διαλέξουν σπίτι που τους 

αρέσει, σε ένα πακέτο μαζί 

με τα υλικά θερμομόνωσης, 

τα υδραυλικά, ηλεκτρικά 

κλπ. Στις μεγάλες κατα-

σκευές η εταιρία μπορεί να 

διαθέσει και μία ομάδα 

έμπειρων τεχνικών για την 

Μία Γαλλική κατασκευα-

στική εταιρία, η Brikawood, 

δημιούργησε μία καινοτόμα 

μέθοδο κατασκευής σπι-

τιών, με τη χρήση ενός μο-

ναδικού υλικού: του αλληλο-

συνδεόμενου ξύλινου τού-

βλου, παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη 

να φτιάξει μόνος το σπίτι 

του! 

Τα ξύλινα τούβλα είναι 

πιστοποιημένα ως οικολογι-

κό προϊόν και φυσικά είναι 

ανακυκλώσιμα. Είναι θερ-

μομονωτικά και αδιάβροχα 

και παρέχονται σε τρία 

διαφορετικά μεγέθη, ανά-

λογα με το μέγεθος της 

εκάστοτε κατασκευής.  

κατασκευή του σπιτιού. Το 

θέμα είναι ότι, σε κάθε 

περίπτωση, η κατασκευή 

του σπιτιού διαρκεί μόνο 

λίγες μέρες! 

Η επιχειρηματική ιδέα της 

Brikawood διακρίθηκε πα-

γκοσμίως για την καινοτομί-

α και την πρωτοτυπία της 

την τρίτη εβδομάδα του 

Φεβρουαρίου του 2018. 

Αδαμάντιου Κοραή 9 

55132 

Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2314-033-909 

e-mail: spiral@spiral.com.gr 

Web: www.spiral.com.gr 

SPIRAL  
business solutions 

Η Spiral είναι το μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης και 

προόδου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

Εστιασμένη στη μάθηση και την καινοτομία, στηρίζει 

την επιχειρηματική σας προσπάθεια, παρέχοντας συμ-

βουλές και υπηρεσίες αξίας, καθοδηγώντας σας στο 

δρόμο για την επιτυχία. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: 

 

www.spiral.com.gr 

Τώρα τα σπίτια είναι… συναρμολογούμενα! 

Για περισσότερη επιχειρηματική ενημέρωση και μάθηση 

συνδεθείτε μαζί μας: 

 

www.facebook.com/spiralonline 
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

Επιμέλεια: Γιάννης Χαραλαμπίδης 

www.brikawood-ecologie.fr 

http://www.facebook.com/spiralonline
http://www.spiral.com.gr/
https://www.facebook.com/spiralonline
http://www.ya-chara.gr

