
«Είσαι ο μέντορας μου στο επιχει-

ρείν. Γι’ αυτό λες ν’ αντέχω ακόμη; 

Σίγουρα μου έχεις δώσει καλές βά-

σεις».  

Αυτή η επιβράβευση προέρχεται 

από το Γιώργο Μ. -έναν από τους 

100δες πελάτες της Spiral– ενδει-

κτική για την ποιότητα των υπηρε-

σιών μας και την επίτευξη της απο-

στολής μας. 

Διαβάζοντας το ενημερωτικό μας 

δελτίο ισχύουν δύο συνθήκες: είτε 

επιχειρείς, είτε όχι. 

Αν επιχειρείς σ’ ενδιαφέρει. Αν δεν 

επιχειρείς και πάλι σ’ ενδιαφέρει. Κι 

αυτό, γιατί κάποια στιγμή στη ζωή 

σου μπορεί να κάνεις τη δική σου 

επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα 

δεν αποτελεί δικαίωμα των λίγων. 

Αποτελεί δυνατότητα όλων. 

Συνδέσου μαζί μας και πάρε όλα 

τα απαραίτητα ερεθίσματα, ώστε να 

χτίσεις την επιχειρηματική κουλτού-

ρα και αντίληψη που απαιτείται στις 

μέρες μας και που είναι παράγοντας 

επαγγελματικής και προσωπικής επι-

τυχίας:  

• Καταχώρησε το e-mail σου στο 

www.spiral.com.gr και γίνε αποδέ-

κτης όλων των ηλεκτρονικών ενη-

μερώσεων και παροχών της Spiral. 

• Ακολούθησέ μας στο social media 

της αρεσκείας σου (Facebook, 

Twitter ή LinkedIn) και πληροφο-

ρήσου για όλες τις δημοσιεύσεις 

μ α ς  σ τ ο  S p i r a l ’ s  B l o g 

(www.spiral.com.gr/blog). 

• Επισκέψου καθημερινά τον ιστότο-

πο της Spiral και το Blog της, και 

παρακολούθα την επιχειρηματική 

επικαιρότητα σε όλες της τις δια-

στάσεις: νέα από την Ελλάδα και 

το Εξωτερικό, επιχειρηματικές τά-

σεις, εκπαιδευτικά tips, νέα από το 

χώρο των επιδοτήσεων και των 

επιχειρηματικών διαγωνισμών, 

οικονομικές και επιχειρηματικές 

έρευνες, θέματα καινοτομίας και 

internet marketing. 

Μπες κι εσύ στη σπείρα της επιχει-

ρηματικής μάθησης. Μπες στη Spi-

ral. 

300 ευχαριστημένοι πελάτες, 2.500 

συνδεδεμένοι φίλοι. Είναι το Win - Win 

Net! 

It is the Win-Win Net newsletter 
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Αν οι επιχειρήσεις ήταν μια εύκολη 

υπόθεση, όλοι θα είχαν από μία. Αν 

ωστόσο εσύ είσαι ένας από αυτούς 

που επιχειρούν, σίγουρα αντιμετωπί-

ζεις προβλήματα, που άλλοτε τα ξε-

περνάς εύκολα και άλλοτε δύσκολα. 

Θυμήσου μερικές συμβουλές για να 

κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη: 

• Βλέπε τα πράγματα θετικά. Περιό-

ρισε τους αρνητικούς ανθρώπους 

γύρω σου. Κάνε παρέα και εργά-

σου μαζί με θετικούς ανθρώπους 

που αντιλαμβάνονται το όραμά 

σου και τους στόχους σου. 

• Σκέψου από που και για που ξεκί-

νησες. Συμβαίνει πολλές φορές να 

χάνεις τον προορισμό σου σαν 

επιχειρηματίας και να αμφιβάλεις 

για το αν αυτό που κάνεις αξίζει 

τον κόπο. Θυμήσου από που ξεκί-

νησες και ποιος ήταν ο λόγος που 

το έκανες. Σίγουρα είχες τους λό-

γους σου! 

• Μην τα παρατάς. Ό,τι ξεκινά πρέ-

πει να ολοκληρώνεται. Μην χάνεις 

το κουράγιο σου και κράτα το χρό-

νο σύμμαχο στην εκπλήρωση των 

στόχων σου. 

• Δες τα εμπόδια σαν ευκαιρίες. Τα 

εμπόδια είναι για όλους. Αυτοί που 

τα προσπερνάνε, είναι κάποιοι 

από αυτούς. Να είσαι ένας από 

αυτούς. Δες τα σαν πρόκληση. 

• Μην δουλεύεις παραπάνω από ό,τι 

μπορείς. Ο επιχειρηματίας δουλεύ-

ει 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 

ημέρες την εβδομάδα. Θεωρητικά. 

Στην πράξη, είναι και αυτός 

άνθρωπος με τις ίδιες ανάγκες 

ξεκούρασης, όπως οι υπόλοιποι 

άνθρωποι. Προγραμμάτισε το χρό-

νο ξεκούρασής σου. 

• Δούλεψε έξυπνα, όχι σκληρά. Βάλε 

προτεραιότητες. Κάνε αυτά που 

είναι τα πιο σημαντικά και αποδο-

τικά. Μην αναλώνεσαι σε μικρά 

και ασήμαντα πράγματα. 

• Ανάθεσε εργασίες. Ο επιχειρηματί-

ας πρέπει να είναι καλός σε όλα. 

Όμως κανείς δεν μπορεί να κάνει 

τα πάντα. Κάλυψε τις αδυναμίες 

σου, αναθέτοντας εργασίες στους 

κατάλληλους ανθρώπους. 

Προβλήματα στην επιχείρησή σου; Θυμήσου... 

Σελίδα 2 
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Είσαι νέος, ταλαντούχος, με όρεξη 

για δουλειά,  αλλά... άνεργος;  

Αν ναι, κρίμα! Βέβαια, δεν είσαι 

μόνος σου: 40% των νέων (κάτω των 

25 ετών) δεν εργάζονται! 

Μην χάνεις όμως το κουράγιο σου. 

Αν και έχεις να συναγωνιστείς με 

πολλούς, έχεις ένα μοναδικό πλεονέ-

κτημα: Βρίσκεσαι στη σπείρα της 

επιχειρηματικής μάθησης! 

Η επιχειρηματική μάθηση είναι 

απαραίτητη για δύο λόγους: 

1. Αφενός για να αναπτύξει κανείς 

την επιχειρηματική του ικανότητα. 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί 

πάντοτε μια πιθανότητα στη ζωή 

ενός ανθρώπου. 

2.  Αφετέρου, για να μπορεί να 

κατανοήσει τον τρόπο σκέψης του 

επιχειρηματία, δηλαδή του υφιστά-

μενου ή μελλοντικού εργοδότη 

του. 

Όταν γράφουμε ένα βιογραφικό 

σημείωμα δεν το γράφουμε για ε-

μάς, αλλά για τον υποψήφιο εργοδό-

τη μας. Αυτός είναι που πρόκειται να 

δελεαστεί και ενδεχομένως να 

«αγοράσει» τις υπηρεσίες μας.  

Έτσι, λέμε ότι το βιογραφικό σημεί-

ωμα δεν είναι μία ακόμη τυπικότητα 

κατά την αναζήτηση εργασίας. Είναι 

ένα εργαλείο του μάρκετινγκ. Του 

μάρκετινγκ του ίδιου μας του εαυ-

τού! 

Γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι 

ευχάριστο και εύκολο στην ανάγνω-

ση, σύντομο και περιεκτικό και με 

σωστή χρήση της γλώσσας 

(ορθογραφία, γραμματική και σύντα-

ξη). 

Ειδικότερα, ένα βιογραφικό σημεί-

ωμα θα πρέπει: 

1. Να έχει την απαραίτητη διάρθρω-

ση και ενότητες (σπουδές, επαγ-

γελματική εμπειρία, δια βίου μάθη-

ση, ξένες γλώσσες, γνώσεις ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, κοινωνική 

συνεισφορά, προσωπικά ενδιαφέ-

ροντα, ατομικές δεξιότητες και 

χαρακτηριστικά κ.ά.). 

2. Να κάνει μία καλή πρώτη εντύπω-

ση. 

3. Να μπορεί να σας παρουσιάσει σε 

κάποιον, ακόμα και όταν είστε 

απόντες. 

4. Πρέπει να «ποσοτικοποιεί» τα επι-

τεύγματά σας. 

5. Να αναδεικνύει τις ικανότητές 

σας. 

6. Να προκαλεί ερωτήματα για μία 

μελλοντική συνέντευξη. 

7. Να αποδεικνύει την χρησιμότητά 

σας στις προηγούμενες εργασίες 

σας. 

8. Να καθορίζει το τι μπορείτε να 

κάνετε για τον επόμενο εργοδότη 

σας. 

Σε κάθε περίπτωση, το βιογραφικό 

σημείωμα πρέπει να είναι επικαιρο-

ποιημένο. Όχι μόνο όσον αφορά στις 

νέες σας ικανότητες και εμπειρίες. 

Αλλά προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

κάθε αγγελίας ξεχωριστά. 

Αν για παράδειγμα, στέλνετε το 

βιογραφικό σας για να διεκδικήσετε  

μία θέση μάγειρα, τότε θα πρέπει 

αναδείξετε τις ανάλογες ικανότητες 

(σπουδές, εμπειρίες, επιτεύγματα σε 

προηγούμενες δουλειές κλπ._. 

Αν πάλι στέλνετε ένα βιογραφικό 

για μία θέση σερβιτόρου, καλύτερα 

να βάλετε σε δεύτερη μοίρα τις μα-

γειρικές σας ικανότητες και να ανα-

δείξετε πρωτίστως αυτές του σερβι-

ρίσματος και της προσωπικής εξυπη-

ρέτησης των πελατών. 

Τέλος, μην ξεχνάτε τη σημασία της 

συνοδευτικής επιστολής, η οποία 

σας δίνει τη δυνατότητα να αναδεί-

ξετε την προσωπικότητά σας, να 

«δέσετε» το βιογραφικό σας και τελι-

κά να εξηγήσετε για πιο λόγο ακρι-

βώς, είστε ο κατάλληλος άνθρωπος 

για τη θέση εργασίας που διεκδικεί-

τε.  

«Προσαρμόστε» λοιπόν το βιογρα-

φικό σας σημείωμα, ανάλογα με την 

κάθε αγγελία ξεχωριστά, για την ο-

ποία το στέλνετε και ανεβάστε κάθε-

τα τις πιθανότητες για να σας καλέ-

σουν σε μία προσωπική συνέντευξη. 

Καλή επιτυχία! 

 

Το καλύτερο Βιογραφικό Σημείωμα είναι το «προσαρμοσμένο». 

http://www.spiral.com.gr
http://www.spiral.com.gr/


Υπήρξε μία «χρυσή» εποχή για τη 

χρηματοδότηση της επιχειρηματικό-

τητας στην Ελλάδα, τόσο μέσα από 

τις επιδοτήσεις του 3ΚΠΣ (αντίστοιχο 

πλαίσιο με αυτό του ΕΣΠΑ σήμερα) 

και τον Αναπτυξιακό Νόμο, όσο και 

από τον Τραπεζικό Δανεισμό. Η επο-

χή αυτή όμως παρήλθε ανεπιστρε-

πτί, αφήνοντας στην ιστορία το εύ-

κολο χρήμα, τις υπερτιμολογήσεις, 

την επιδότηση της κατανάλωσης… 

Σήμερα, η χρηματοδότηση της επι-

χειρηματικότητας γίνεται μάλλον 

αξιοκρατικά και με αυστηρή επιτή-

ρηση, μέσα από τους κάτωθι θε-

σμούς, στους οποίους μπορεί να α-

ναζητεί κανείς χρηματοδοτικές δυ-

νατότητες και ευκαιρίες: 

1. ΕΣΠΑ. Λειτουργεί με ικανοποιητι-

κούς ρυθμούς και παρέχει χρη-

ματικές ενισχύσεις, υφιστάμενης 

ή νέας μικρής και μεσαίας επι-

χειρηματικότητας. 

2. Αναπτυξιακός Νόμος. Λειτουργεί 

από το 2016 και παρέχει χρημα-

τικές ενισχύσεις και φοροαπαλ-

λαγές, σε επενδύσεις από 

50.000€ και πάνω.  

3. Τραπεζικός Δανεισμός. Πολύ 

περιορισμένα κεφάλαια διατίθε-

νται πλέον στην αγορά, σε επι-

χειρήσεις και πολίτες με υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα. 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με 

τη φύση της εκάστοτε επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας, διατί-

θενται χρηματοδοτήσεις και 

συμβάσεις για προμήθεια αγα-

θών και υπηρεσιών.  

5. Crowdfunding. Αφορά χρηματο-

δοτήσεις νέων επιχειρήσεων από 

το ευρύ κοινό και κινείται ανοδι-

κά τα τελευταία χρόνια. Προέρ-

χεται από διάφορες πρωτοβουλί-

ες, με πιο χαρακτηριστική στην 

Ελλάδα, αυτήν του Act4Greece 

και στο εξωτερικό, αυτήν του 

Kickstarter. 

6. Διαγωνισμοί. Διοργανώνονται 

από διάφορους Οργανισμούς 

(Τράπεζες, Ιδρύματα, Επιμελητή-

ρια κλπ.) και αφορούν στην εξεύ-

ρεση των καλύτερων επιχειρημα-

τικών ιδεών και νέων επιχειρη-

ματιών, ικανών να τις υλοποιή-

σουν. Η μορφή στήριξης των 

επιτυχόντων διαφέρει από δια-

γωνισμό σε διαγωνισμό, αν και 

τις πιο πολλές φορές αφορά σε 

άμεση ή και έμμεση χρηματοδό-

τηση. 

7. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. 

Συνήθως παρέχουν τεχνογνωσία 

και το περιβάλλον για την ιδανι-

κή ανάπτυξη νεοφυών επιχειρή-

σεων. Σε κάθε περίπτωση είναι 

μία μορφή έμμεσης χρηματοδό-

τησης, αν και μέσα από αυτή 

μπορεί να επικοινωνηθεί η εκά-

στοτε επιχειρηματική προσπά-

θεια με πιθανούς επενδυτές. 

8. Venture Capital. Αφορά σε χρη-

ματοδοτήσεις έναντι κάποιου 

ποσοστού επί της ιδιοκτησίας 

της επιχείρησης, μία αναπτυσσό-

μενη πρακτική τα τελευταία χρό-

νια, για νέες και υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. 

9. Επιχειρηματικοί Άγγελοι. Δηλα-

δή, ιδιώτες επενδυτές που επιθυ-

μούν να επενδύσουν σε νέες 

επιχειρήσεις. 

10. Πρακτόρευση Απαιτήσεων. Μία 

μορφή έμμεσης χρηματοδότη-

σης, όπου μία επιχείρηση ανα-

λαμβάνει τη λογιστική παρακο-

λούθηση και τη διαχείριση των 

εισπράξεων έναντι κεφαλαίου 

κίνησης. 

Θα πρέπει να κατανοεί κανείς, ότι 

οι παράγοντες που αξιολογούνται σε 

κάθε περίπτωση χρηματοδότησης, 

ασχέτως του εκάστοτε τύπου, είναι 

το προσδοκώμενο κέρδος και το 

μέγεθος του επιχειρηματικού ρίσκου. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν να 

κάνουν με την επιχειρηματική ιδέα 

και το αν είναι επιτεύξιμη, μέσα από 

ένα καλά τεκμηριωμένο επιχειρημα-

τικό σχέδιο.  

Αναζητήστε λοιπόν τις δυνατότη-

τες χρηματοδότησης της επιχειρημα-

τικής σας ιδέας, χρησιμοποιώντας 

όποιον χρηματοδοτικό θεσμό πιστεύ-

ετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα.  

Σε κάθε περίπτωση λεφτά υπάρ-

χουν. Ιδέες και κατάλληλοι άνθρωποι 

να τις πραγματοποιήσουν απουσιά-

ζουν! 

Η επιχειρηματική χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Λεφτά υπάρχουν! 

Σελίδα 4 
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4 + 3 προγράμματα επιχειρηματι-

κών ενισχύσεων είναι διαθέσιμα αυ-

τή τη χρονική περίοδο.  Ειδικότερα, 

πρόκειται για 4 ήδη προκηρυχθέντα 

προγράμματα και 3 ακόμη που πρό-

κειται να προκηρυχθούν πολύ σύντο-

μα. 

Ειδικότερα, τα προγράμματα επι-

χειρηματικών ενισχύσεων που είναι 

ανοικτά προς υποβολή αιτημάτων 

υπαγωγής είναι: 

• Ο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», 

που στοχεύει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιό-

τητας μεσαίων επιχειρήσεων, μέ-

σω της επιδότησης επενδυτικών 

σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσε-

ων, ύψους 50.000€ έως και 

400.000€, σε ποσοστό 50%  

• Το «Ψηφιακό Βήμα», που στοχεύει 

στην ψηφιακή αναβάθμιση των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, μέσω της επιδότη-

σης επενδυτικών σχεδίων υφιστά-

μενων επιχειρήσεων, ύψους 

5.000€ έως και 50.000€, σε πο-

σοστό 50%. 

• Το «Ψηφιακό Άλμα», που στοχεύει 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό 

των πολύ μικρών, μικρών και με-

σαίων επιχειρήσεων, μέσω της επι-

δότησης επενδυτικών σχεδίων υφι-

στάμενων επιχειρήσεων, ύψους 

55.000€ έως και 400.000€, σε 

ποσοστό 50%.  

• Το «Επιχειρούμε Έξω», που στοχεύ-

ει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 

των μεταποιητικών επιχειρήσεων, 

μέσω της επιδότησης συμμετοχής 

σε διεθνείς εκθέσεις, υφιστάμενων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε πο-

σοστό 50%. 

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα 

τα ανοικτά προγράμματα επιχειρη-

ματικών ενισχύσεων παρέχονται 

στην ιστοσελίδα της Spiral, στην ενό-

τητα των Υπηρεσιών με τίτλο 

«Κρατικές Ενισχύσεις» και από το 

Blog της. 

Εξάλλου, έχουν ήδη προαναγγελθεί 

3 νέα προγράμματα για υφιστάμε-

νες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις 

δράσεις:  

• «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότη-

τας για πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 

400 εκατ. €. 

• «Ενισχύω - Επιβραβεύω», που θα 

απευθύνεται σε πολύ μικρές, μι-

κρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με 

προϋπολογισμό 250 εκατ. €. 

• "Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαί-

δευση", με προϋπολογισμό 50 ε-

κατ. €.  

Αναλυτικές πληροφορίες για τα 

προαναφερόμενα προγράμματα θα 

δημοσιευτούν αμέσως μετά από την 

επίσημη προκήρυξή τους, από την 

ιστοσελίδα της Spiral και το Blog της 

(www.spiral.com.gr/blog), ενώ οι 

συνδεδεμένοι φίλοι της θα λάβουν 

και σχετικό ενημερωτικό e-mail. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν επικοινωνούν τηλε-

φωνικά με τα γραφεία της Spiral στο 

2314-033-909. 

4 + 3 διαθέσιμα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων. 

Τηλεφωνήστε μας  

τώρα στο  

2314-033-909 

http://www.spiral.com.gr
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Η εργασία αποτελούσε πάντοτε 

και αποτελεί και σήμερα, μία από τις 

βασικότερες παραμέτρους της ζωής. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι 

εργάζονται κατά μέσο όρο 8 ώρες 

ημερησίως (τουλάχιστον στον ανε-

πτυγμένο κόσμο), αντιλαμβάνεται 

εύκολα, ότι περί το ½ της ανθρώπι-

νης δραστηριότητας αναφέρεται 

στην εργασία.  

Συνεπώς η επαγγελματική σταδιο-

δρομία του καθενός καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζω-

ής του. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές 

επαγγελματικές επιλογές περιορίζο-

νται σε δύο:  

1. Ή θα εργαστεί κάποιος ως μι-

σθωτός,  

2. Ή ως ελεύθερος επαγγελματί-

ας / επιχειρηματίας.  

Στην πρώτη περίπτωση θα απο-

λαύσει ασφάλεια και σταθερότητα, 

στη δεύτερη το ρίσκο και την εξέλι-

ξη.  

Βεβαίως, η οικονομική κρίση –που 

καλά κρατεί ακόμα στη χώρα μας– 

κάνει τους νέους να στρέφονται κυ-

ρίως στην πρώτη επιλογή, αφού το 

επιχειρηματικό περιβάλλον και οι 

προοπτικές της Ελληνικής Οικονομί-

ας είναι μάλλον αρνητικά. Ή μήπως 

όχι; 

 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, 

ανασταλτικοί παράγοντες επιχειρη-

ματικότητας σε μία χώρα αποτε-

λούν: 

• Το φορολογικό περιβάλλον. 

• Η εντύπωση ύπαρξης διαφθο-

ράς. 

• Το διοικητικό περιβάλλον. 

• Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύ-

νης. 

• Η περιορισμένη έρευνα και και-

νοτομία. 

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω ισχύ-

ουν στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Παρόλ’ αυτά η χώρα μας στο εξωτε-

ρικό θεωρείται ελκυστική για μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις και ειδικό-

τερα στο real estate, τον τουρισμό, 

τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

τις μεταφορές, την πρωτογενή πα-

ραγωγή, τη μεταποίηση και άλλους 

τομείς. Προτείνονται ακόμη και συ-

γκεκριμένα επαγγέλματα, όπως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο δώρων, τα γυ-

μναστήρια, τα beach bars, οι τοπι-

κές κρουαζιέρες, η επαγγελματική 

ψύξη τροφίμων, τα κατεψυγμένα 

τρόφιμα, η φαρμακευτική κ.ά. 

Πώς όμως μία χώρα με τέτοιο αρ-

νητικό περιβάλλον θεωρείται κατάλ-

ληλη για επενδύσεις; Ο λόγος 

έγκειται στο γεγονός ότι όλοι αυτοί οι 

αρνητικοί παράγοντες που έχουν 

προαναφερθεί, ξεπερνιούνται σχετι-

κά εύκολα από τις μικρές και τις με-

σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 

πιο ευέλικτες από τις μεγάλες και 

μπορούν να ξεπεράσουν πιο εύκολα 

τα παραπάνω εμπόδια. Το γεγονός 

αυτό, σε συνάρτηση με τις θετικές 

προοπτικές της Ελληνικής Οικονομί-

ας, διαμορφώνει ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον περισσότερο θετικό, πα-

ρά αρνητικό. 

Σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα δεν 

αποτελεί επενδυτικό παράδεισο. 

Αποτελεί όμως μία χώρα στο γκρουπ 

των ανεπτυγμένων οικονομιών, σε 

στρατηγικό γεωγραφικά σημείο, που 

δείχνει ότι βγαίνει από μία μεγάλη 

οικονομική κρίση, με σημαντικές 

προοπτικές ανάπτυξης. Το γεγονός 

αυτό, αποτελεί μεγάλο κίνητρο για 

επενδύσεις στη χώρα μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι αυ-

τή η χρονική περίοδος είναι ιδανική 

για επιχειρηματικότητα. Αρκεί όμως 

αυτό; Για να επιχειρήσει κανείς θα 

πρέπει εκτός από το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, να λάβει σοβαρά υπόψη 

του και έναν ακόμα, πολύ σημαντικό 

παράγοντα: το χαρακτήρα του! 

 

 

Επιλέγοντας καριέρα: Υπάλληλος ή Επιχειρηματίας; 

Σελίδα 6 
 It is the Win-Win Net 
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Όλοι οι επιτυχημένοι επιχειρηματί-

ες διακρίνονται για κάποιες πτυχές 

του χαρακτήρα τους, που η συμβολή 

τους είναι καθοριστική κατά την επι-

χειρηματική τους δράση.  

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες: 

1. Είναι δυναμικοί. Εστιάζουν στην 

επιτυχία της δουλειάς τους και 

δεν αποσπώνται εύκολα από 

τους στόχους τους. Έχουν ιεραρ-

χημένες στρατηγικές και συγκε-

κριμένες τακτικές για να τις 

πραγματοποιήσουν. Είναι απο-

φασισμένοι να επιτύχουν το σκο-

πό τους, μέρα με την ημέρα, 

βήμα—βήμα. 

2. Έχουν αυτοπεποίθηση. Δεν ανα-

ρωτιούνται ποτέ αν θα πετύ-

χουν. Είναι βέβαιοι γι’ αυτό. Ξέ-

ρουν ότι το αξίζουν και αυτή η 

αυτοπεποίθησή τους εκδηλώνε-

ται σε όλα όσα κάνουν στη ζωή 

τους. 

3. Έχουν ανοικτό πνεύμα. Κατανο-

ούν ότι σε κάθε φάση, σε κάθε 

περίσταση, μπορούν να βρουν 

μία επιχειρηματική ευκαιρία. 

Στην καθημερινότητά τους, στην 

εργασία τους, στις ικανότητες 

των άλλων, παντού, αναζητούν 

«σύμμαχους», ώστε να επιτύχουν 

τους στόχους τους. 

4. Ξεκινούν μόνοι τους. Ξέρουν 

πολύ καλά ότι αν κάτι πρέπει να 

γίνει, πρέπει να το ξεκινήσουν 

αυτοί. Εξετάζουν όλες τις παρα-

μέτρους για να σιγουρέψουν ότι 

θα ολοκληρωθούν επιτυχώς τα 

σχέδιά τους, είναι προνοητικοί, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν 

περιμένουν την άδεια κανενός 

για να κάνουν κάτι.  

5. Είναι ανταγωνιστικοί. Πολλές 

επιχειρήσεις γίνονται επειδή οι 

ιδρυτές τους είναι ανταγωνιστι-

κοί ως άνθρωποι. Τους αρέσει 

να κερδίζουν στα σπορ, τους 

αρέσει να κερδίζουν στις επιχει-

ρήσεις. Και όπως στα σπορ, 

τους αρέσει να συγκρίνονται με 

τους άλλους και να αναδεικνύ-

ουν τελικά την υπεροχή τους. 

6. Είναι δημιουργικοί. Είναι η ικα-

νότητα του συνδυασμού: να 

μπορείς δηλαδή να συνδυάζεις 

υφιστάμενη γνώση και εμπειρία, 

με νέα γνώση και με κάποια α-

φορμή να μπορείς να βρεις νέα 

προβλήματα, ιδέες και λύσεις. 

Μπορούν να συνθέτουν παλαιά 

με νέα δεδομένα και να φτιά-

χνουν νέες υπηρεσίες και προϊό-

ντα για να εξυπηρετήσουν νέες 

ή υφιστάμενες ανάγκες των κα-

ταναλωτών. 

7. Έχουν αποφασιστικότητα. Οι 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες δεν 

αποθαρρύνονται από τις ήττες 

τους. Βλέπουν την ήττα σαν ένα 

βήμα για την επιτυχία. Συνεχί-

ζουν να προσπαθούν μέχρι την 

τελική νίκη. Δεν πιστεύουν ότι 

υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να 

γίνει. 

8. Ενδυναμώνουν τους άλλους. 

Είναι πολύ καλοί στην επικοινω-

νία, τόσο στις πωλήσεις, όσο και 

στην επιρροή των άλλων. Δη-

μιουργούν κίνητρα στους υπαλ-

λήλους τους, αναδεικνύοντας σε 

κάθε κατάσταση τα οφέλη από 

την εργασία που πρέπει να γίνει. 

9. Δίνουν μεγάλη αξία στη δουλειά. 

Συχνά είναι οι πρώτοι που πηγαί-

νουν στη δουλειά και οι τελευ-

ταίοι που φεύγουν από αυτή. 

Εργάζονται ακόμα και στις δια-

κοπές τους προκειμένου να επι-

τύχουν τους στόχους τους. Το 

μυαλό τους είναι πάντα στη δου-

λειά, ασχέτως αν εργάζονται 

εκείνη την ώρα ή όχι. 

10. Έχουν πάθος. Το πάθος είναι 

το πιο σημαντικό προσωπικό 

χαρακτηριστικό ενός επιχειρη-

ματία. Αυτό τους κάνει να δου-

λεύουν χωρίς να κουράζονται 

και μάλιστα να αντλούν ευχαρί-

στηση από την εργασία τους και 

έτσι να μπορούν πάντοτε να 

αναζητούν νέες προκλήσεις, 

νέες ευκαιρίες.  

Όλοι οι επιτυχημένοι επιχειρηματί-

ες διακρίνονται από κάποιου είδους 

«εθισμό» με την επιτυχία. Σαν να ανε-

βαίνουν μία κορυφή και να θέλουν 

μετά να ανέβουν στην επόμενη και 

στην επόμενη… 

Αν σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά α-

ναγνώρισες τον εαυτό σου, ξέρεις τι 

πρέπει να κάνεις. Αν όχι, τότε η επι-

χειρηματικότητα δεν είναι το καλύτε-

ρό σου. Τουλάχιστον όχι ακόμη!  

 

Ποια είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ιδανικού επιχειρηματία; 
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τον κόσμο και επιλέγεται 

από ανθρώπους με οικο-

λογικές ευαισθησίες, κα-

τόπιν παραγγελίας στην 

τιμή των 250€. 

Οι εισπράξεις από τις 

πωλήσεις χρηματοδο-

τούν το μεγαλόπνοο έργο 

του καλλιτέχνη, ώστε να 

συμβάλει στην καθαριό-

τητα του αστικού αέρα, 

μέσα από την κατασκευή 

πύργων καθαριότητας, 

που φιλτράρουν και κα-

θαρίζουν την ατμόσφαι-

ρα, τους «Smog Free 

Towers». Από το 2015 

έχει κατασκευάσει 4 

Ένα δαχτυλίδι αρραβώ-

νων διαφορετικό από τα 

άλλα. Ούτε διαμάντια, 

ούτε πέτρες. Αντί αυτών: 

ατμοσφαιρικοί ρύποι! 

Ο Ολλανδός καλλιτέ-

χνης Daan Roose-

gaarde, δημιούργησε 

ένα δαχτυλίδι από ανο-

ξείδωτο ατσάλι και ένα 

γυάλινο κύβο, που περιέ-

χει υπολείμματα φιλτρα-

ρισμένου αστικού αέρα, 

που του δίνει ένα έντονο 

μαύρο χρώμα. Το «Smog 

Free Ring» συμβολίζει τις 

προσπάθειες για καθα-

ρότερες πόλεις σε όλο 

πύργους σε αντίστοιχες 

πόλεις (Rotterdam, Bei-

jing, Krakow, και Tiajin), 

καθαρίζοντας ο κάθε 

ένας 30.000 κυβικά μέ-

τρα αέρα την ώρα, ενώ 

αυτή τη χρονική περίοδο 

χρηματοδοτεί (μέσω των 

πωλήσεων του δαχτυλι-

διού) τον πύργο του Mex-

ico City. 

Το Smog Free Ring 

διακρίθηκε ως μία από 

τις πιο πετυχημένες και 

καινοτόμες επιχειρηματι-

κές ιδέες στον κόσμο την 

πρώτη εβδομάδα του 

Οκτωβρίου του 2018. 

Αδαμάντιου Κοραή 9 

55132 

Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2314-033-909 

e-mail: spiral@spiral.com.gr 

Web: www.spiral.com.gr 

SPIRAL  Η Spiral είναι το μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης 

και προόδου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-

ων.  

Εστιασμένη στη μάθηση και την καινοτομία, στη-

ρίζει την επιχειρηματική σας προσπάθεια, παρέ-

χοντας συμβουλές και υπηρεσίες αξίας και καθο-

δηγώντας σας στο δρόμο για την επιτυχία. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο: 

 

www.spiral.com.gr 

Δαχτυλίδια αρραβώνων με… ατμοσφαιρικούς ρύπους! 

Για περισσότερη επιχειρηματική ενημέρωση 

και μάθηση συνδεθείτε μαζί μας: 

 

www.facebook.com/spiralonline 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ 

www.studioroosegaarde.net/

project/smog-free-ring 

business solutions 
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