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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργαλειοθήκης είναι να βοηθήσει τους νέους επιχειρηματίες Ρομά ή οποιονδήποτε 
ενδιαφέρεται για την επιχειρηματικότητα γενικότερα, παρέχοντας εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές, για 
να τους βοηθήσει και να τους ενισχύσει με γνώσεις, δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
εισέλθουν δυναμικά στον κόσμο της επιχειρηματικότητας.  
 
Η βασική ιδέα είναι να ξεκινήσουμε με ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ από κοινωνικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες από 
όλες τις χώρες της εταιρικής σχέσης του έργου για να ενημερώσουμε και να εμπνεύσουμε για τις 
υπάρχουσες πρακτικές, να κατανοήσουμε τη λογική πίσω από κάθε πρωτοβουλία, τι ανάγκασε αυτούς τους 
επιχειρηματίες να ξεκινήσουν τις ιδέες τους και ποια προβλήματα επεδίωκαν να επιλύσουν. 
 
Το επόμενο βήμα θα είναι η ανασκόπηση των υφιστάμενων ΒΙΝΤΕΟ σχετικά με τις δυσκολίες και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και πρέπει να ξεπεράσουν οι Ρομά, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και 
να ενημερωθούν για την υφιστάμενη κατάσταση των συνανθρώπων μας και να εργαστούν για την παροχή 
λύσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού όλων των μειονεκτουσών ομάδων και τη 
δημιουργία μιας πιο ενωμένης κοινωνίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα και χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να γίνει επιτυχημένος επιχειρηματίας. 
 
Μετά τις παραπάνω πληροφορίες, ο μαθητής θα μπορούσε να επανεξετάσει με σαφήνεια τις υπάρχουσες 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΜΑΣ. Ένα κεφάλαιο που 
επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και βοηθά τους ROMA ή μη ROMA να κατανοήσουν τις υπάρχουσες 
προκλήσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και να κάνουν μια 
δυναμική είσοδο στον επιχειρηματικό κόσμο. 
 
Σε συνέχεια των προηγούμενων βημάτων παρέχονται ορισμένα χρήσιμα εργαλεία, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
απαραίτητα για κάθε επιχειρηματία με οδηγίες για το πώς να τα χρησιμοποιήσει σωστά καλύπτοντας 
πολλούς τομείς μιας επιχείρησης (οικονομικά θέματα, σχέδια εργασίας, σχέδια μάρκετινγκ) 
 
Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσατε να βρείτε μέσα σε αυτή την εργαλειοθήκη είναι ένα 
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ με όρους που είναι απαραίτητοι και χρησιμοποιούνται συνήθως στον επιχειρηματικό κόσμο, με 
παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του κάθε όρου. 
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1. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 
 
 
Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε δύο βέλτιστες πρακτικές από τις χώρες εταίρους που υποδεικνύουν 
ορισμένες πρωτοβουλίες στις περιοχές τους, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καλό 
παράδειγμα, να παρακινήσουν νέους επιχειρηματίες και να τους βοηθήσουν να διευρύνουν τις ευκαιρίες για 
να ξεκινήσουν τη δική τους ιδέα. 
 
 
 
 
Χώρα:Ρουμανία 
Όνομα καλής πρακτικής: MamaPan 
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): Υπάρχον έργο  
 
              https://mamapan.ro/ 
 
Το αρτοποιείο MamaPan είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα σε γυναίκες από ευάλωτες ομάδες να εργαστούν και να παράγουν υγιεινά και αυθεντικά 
προϊόντα. Ο οργανισμός επικεντρώνεται σε ανύπαντρες μητέρες ή μητέρες με τρία ή περισσότερα ανήλικα 
εξαρτώμενα παιδιά. 
Εκτός από την υποστήριξη που προσφέρει στην ευάλωτη ομάδα-στόχο της, η MamaPan προσφέρει συνεχώς 
δωρεάν προϊόντα σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, ιδιώτες ή εταιρείες μπορούν να προσφέρουν 
προϊόντα σε όσους έχουν ανάγκη μέσω της ιστοσελίδας της MamaPan, κάνοντας μια παραγγελία και στη 
συνέχεια η εταιρεία θα παραδώσει τα προϊόντα στη διεύθυνσή τους. 
Από τότε που ιδρύθηκε το αρτοποιείο, έχει διοργανώσει περισσότερα από 100 εργαστήρια με παιδιά, 
δείχνοντάς τους πώς φτιάχνεται το ψωμί σε ένα βιοτεχνικό αρτοποιείο, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες 
από 50 εκθέσεις παρουσιάζοντας τη δουλειά τους και κατάφερε να προσφέρει χώρο εργασίας σε 
περισσότερες από 11 ανύπαντρες μητέρες ή με περισσότερα από 3 παιδιά. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Αυτή η κοινωνική επιχείρηση αναπτύχθηκε λόγω της ανάγκης που προέκυψε να βοηθηθούν οι ευάλωτες 
ομάδες, ιδίως οι γυναίκες, δεδομένου ότι στη Ρουμανία υπάρχουν πολλές οικογένειες που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας. 
 
Όνομα καλής πρακτικής: Concordia Bakery 
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): Υπάρχον έργο 
 
             http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 
 
Το Concordia Bakery, μια επιτυχημένη κοινωνική επιχείρηση στη Ρουμανία, αποτελεί μέρος της Concordia 
Romania και έχει καθιερωθεί ως μια μορφή βιωσιμότητας για άλλα κοινωνικά έργα που αναπτύσσει ο 
οργανισμός. 
Πουλώντας προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, νέοι από ευάλωτες ομάδες παρακολουθούν τα 
μαθήματα αρτοποιίας που διοργανώνει η Σχολή Επαγγελμάτων, ένα πρόγραμμα του Κέντρου Εκπαίδευσης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης CONCORDIA. 
Ετησίως, 40 νέοι από ευάλωτες ομάδες επωφελούνται από την επαγγελματική κατάρτιση στο αρτοποιείο 
CONCORDIA, οι αρχές του οποίου συνδυάζουν την κοινωνική ένταξη, την υγιεινή διατροφή και τη 
συνεργασία με ανοιχτούς εταίρους για την υποστήριξη κοινωνικών σκοπών. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Στη Ρουμανία, υπάρχουν πολλές οικογένειες με παιδιά που ζουν στους δρόμους και χρειάζονται κοινωνική 
επανένταξη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη για να εξασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη αυτών 
των οικογενειών, το αρτοποιείο CONCORDIA αναπτύχθηκε για να παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης στους 
καλύτερους μαθητές της Επαγγελματικής Σχολής CONCORDIA. Οι μαθητές είναι νέοι από ευάλωτες 

https://mamapan.ro/
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala
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οικογένειες ή από εκείνους που δεν έχουν σπίτι και αγωνίζονται για την κοινωνική ένταξη.inclusion. 
 
 
 

 
 
Χώρα: Βουλγαρία 
Όνομα καλής πρακτικής: Social Enterprise “Pchela”– παραγωγή μελιού από οικογένειες Ρομά  
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): Υπάρχον έργο 
 
Ο σύλλογος "Nov Pat" είναι μια οργάνωση Ρομά που αναπτύσσει το έργο "Pchela" στο Δήμο Hayredin - τη 
φτωχότερη περιοχή της ΕΕ με την υψηλότερη ανεργία στη Βουλγαρία. Στόχος του έργου είναι να παρέχει 
ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και να ενθαρρύνει την ένταξη των Ρομά στην τοπική κοινότητα μέσω 
της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το πρώτο βήμα ένταξης είναι να αναπτυχθεί και να οικοδομηθεί 
αυτοπεποίθηση στις ικανότητες των ανθρώπων και να δουν πώς τα αποτελέσματα της εργασίας τους 
μπορούν να ωφελήσουν την κοινωνία. 
Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να αποκτούν εργασιακές συνήθειες και δεξιότητες στη μελισσοκομία, ενώ 
οι πιο κινητοποιημένοι λαμβάνουν κυψέλες και καθοδήγηση για τη δημιουργία των δικών τους 
μελισσοκομείων, ενώ άλλοι προσλαμβάνονται ως μελισσοκόμοι στην κοινωνική επιχείρηση. 
 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε με την ιδέα να υποστηρίξει και να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες στους Ρομά και 
άλλες ευάλωτες ομάδες στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Το 2008 ο Σύλλογος έλαβε ένα πρόγραμμα από το 
βουλγαρικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής με την ιδέα να ξεκινήσει μια κοινωνική 
επιχείρηση. 
 
Όνομα καλής πρακτικής: Παροχή υποστήριξης και ευκαιριών απασχόλησης στον κλάδο της ραπτικής σε 
άτομα Ρομά στο Δήμο Pleven 
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): Αποκτήθηκε με συνέντευξη 
 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η υποστήριξη και η παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε άτομα Ρομά στο 
Δήμο Pleven. Σε δύο μικρά χωριά γύρω από το Pleven, υπάρχουν καταστήματα ραπτικής που απευθύνονται 
σε μειονεκτούντα άτομα Ρομά, προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφαλίζουν τη μεταφορά των 
εργαζομένων στην εργασία και στο σπίτι τους. Κοντά στο χώρο εργασίας, υπάρχει μια ειδική αγορά όπου οι 
εργαζόμενοι μπορούν να αγοράζουν τρόφιμα με έκπτωση. Οι εργοδότες ενθαρρύνουν τα παιδιά των 
εργαζομένων να πηγαίνουν στο σχολείο και τα παιδιά που έχουν πολύ καλές επιδόσεις λαμβάνουν επιπλέον 
χρήματα. Οι εργοδότες παρακολουθούν όχι μόνο την πρόοδο των παιδιών στο σχολείο, αλλά και όσα παιδιά 
δεν πηγαίνουν στο σχολείο οι γονείς τους δεν λαμβάνουν μηνιαίο μισθό. Στην περιοχή, οι Ρομά είναι 
εξαιρετικά χαρούμενοι για αυτή την ευκαιρία και μάλιστα ενθαρρύνουν άλλους Ρομά να αρχίσουν να 
εργάζονται στη βιομηχανία ραπτικής. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Οι εργοδότες που παρέχουν αυτή την υποστήριξη είναι Ρομά, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά. Παρέχοντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης, υποστηρίζοντας 
την οικογένειά τους, οι εργοδότες στοχεύουν στην πλήρη ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά.
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Χώρα: Ελλάδα  
Όνομα καλής πρακτικής: Κοινωνική επιχείρηση “HEROMACT”  
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): : Υπάρχον έργο 
               
              https://www.linkedin.com/company/heromact 
 
Η Hellenic Roma Action (HEROMACT) είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2015 από 7 Έλληνες 
επιχειρηματίες Ρομά. Ακόμη και σήμερα αυτοί οι 7 άνθρωποι αποτελούν τον κύριο πυλώνα της οργάνωσης. 
Η οργάνωση αυτή προσπαθεί να χτίσει γέφυρες που θα διευκολύνουν τη συνύπαρξη όλων των κοινωνικών 
ομάδων. Το πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η ευαισθητοποίηση των Ρομά που έχουν 
ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να 
ανατρέψουν το στερεότυπο των "αμόρφωτων Ρομά", ενώ οι επιστήμονες Ρομά θα μπορέσουν να 
οργανωθούν προκειμένου να σπάσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αρχικά, στόχος ήταν η καταγραφή να 
γίνει σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση δεν επέτρεψε στην HEROMACT να το 
πράξει. Έτσι, το πρόγραμμα περιορίστηκε σε τρεις περιφέρειες, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και 
την Αττική, καθώς εκεί υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και τα στοιχεία που συνέλεξαν ήταν ακόμη καλύτερα 
από τα αναμενόμενα. Παραμένουν ενεργοί σε όλες τις δράσεις και συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
Roma Civil Monitor (RCM) και ανέπτυξαν και συντόνισαν εκθέσεις παρακολούθησης για την πολιτική ένταξης 
των Ρομά στην Ελλάδα. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Οι ιδρυτές αυτής της κοινωνικής επιχείρησης ήταν άνθρωποι που ήδη πάλευαν με τον κοινωνικό αποκλεισμό 
λόγω της καταγωγής τους και είχαν την ιδέα να εντοπίσουν τους μορφωμένους Ρομά και να διαδώσουν τα 
στοιχεία τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των κοινοτήτων Ρομά, της ίδιας της κοινωνίας, 
προκειμένου να αλλάξουν την αντίληψη και να εξαλείψουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
 Όνομα καλής πρακτικής: Μοντέλο εργασίας κοινωνικής ένταξης μέσω της απασχόλησης 
στον γεωργικό τομέα  
 Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): Υπάρχον έργο 
 
              https://www.anka.gr/index.php/el/ 
 
Η Ένωση "Ρομά χωρίς σύνορα" υλοποιεί δράσεις για την κοινωνική ένταξη στην εργασία και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας καθώς και τη δυνατότητα 
ενεργού συμμετοχής των Ρομά. Στη Θεσσαλία, μια γεωργική περιφέρεια, υλοποιήθηκε μια δράση σχετικά με 
τη συμμετοχή των Ρομά στον τομέα της εργασίας. Από το 2014, με τη δράση αυτή περισσότερες από 150 
οικογένειες με πέντε και δέκα μέλη βρίσκουν εργασία. Περίπου 750 άτομα απασχολούνται σε εποχιακές 
θέσεις εργασίας (όπως μάζεμα πιπεριάς, μάζεμα βαμβακιού και ντομάτας). Ως αποτέλεσμα, αφενός οι Ρομά 
βρίσκουν εργασία και αφετέρου οι αγρότες βρίσκουν εργάτες. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Η ένωση αυτή επικεντρώνεται σε πολλούς τομείς, αλλά εντόπισε ένα άνοιγμα στον αγροτικό τομέα και 
άδραξε την ευκαιρία να εντάξει τους Ρομά στη διαδικασία. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται με τη συνεργασία 
των δήμων και των τοπικών γεωργικών τομέων. 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/heromact
https://www.anka.gr/index.php/el/
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Χώρα: Ισπανία  
Όνομα καλής πρακτικής: Κοινωνικό ισοζύγιο(αναπτύχθηκε από την XES)  
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): : Υπάρχον έργο 
 
             https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 
 
Το κοινωνικό ισοζύγιο είναι ένα εργαλείο για τη λογοδοσία και τη μέτρηση του αντικτύπου από την 
κοινωνική, περιβαλλοντική και διοικητική σκοπιά. Οι οργανισμοί που το κάνουν αυτό μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα για να βελτιωθούν εσωτερικά και να επιτρέψουν στην XES να έχει 
συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τα ηθικά πρότυπα της Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Κοινωνικής 
Αγοράς. Ο κοινωνικός ισολογισμός αξιολογεί συστηματικά, αντικειμενικά και περιοδικά έξι σημαντικά 
χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας ή οντότητας που θέλει να είναι κοινωνικά υπεύθυνη: οικονομική λειτουργία 
και πολιτική κερδών, προοπτική του φύλου, ισότητα και εσωτερική δημοκρατία, περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα, κοινωνική δέσμευση και συνεργασία και ποιότητα της εργασίας. 
 
Για το σκοπό αυτό, υπάρχει ένα διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε ένα γενικό 
ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί από την εταιρεία ή την οντότητα, καθώς και σε τέσσερα 
σύνολα ερωτηματολογίων που μπορούν να απαντηθούν ανώνυμα από εργαζόμενους, εταιρείες ή/και 
χρήστες ή πελάτες, συνεργάτες και εθελοντές. Με όλα αυτά, η έκθεση κοινωνικής ισορροπίας με όλους τους 
υπολογισμένους δείκτες λαμβάνεται αυτόματα. Η Επιτροπή Κοινωνικού Ισοζυγίου αξιολογεί κάθε έκθεση και 
αποφασίζει αν η οντότητα λαμβάνει ή όχι το Κοινωνικό Ισοζύγιο XES. Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση, όλοι 
οι χρήστες του ισοζυγίου λαμβάνουν ένα έγγραφο που περιγράφει και μετρά την κοινωνική, εργασιακή, 
επαγγελματική και οικολογική συνεισφορά τους κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. 
 
Η δημιουργία της κοινωνικής ισορροπίας βοηθά με τέσσερις βασικούς τρόπους. Αφενός, εκπληρώνει δύο 
τομεακούς στόχους του ΕΣΣ: 
 
1. Αναγνώριση από τις διοικήσεις και τους πολίτες ως μέρος του ΕΣΣ 
Από το XES, εργάζονται εδώ και αρκετό καιρό για την αναγνώριση και την ενσωμάτωση του ΣΣ στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των διοικήσεων και, σιγά-
σιγά, ανοίγουμε ένα κενό. 
 
2. Να συμμετέχετε στην κοινωνική αγορά του XES και να κάνετε το ΕΣΣ ορατό 
Πραγματοποιώντας την αξιολόγηση του Κοινωνικού Ισοζυγίου, εφόσον λάβετε θετική αξιολόγηση από την 
Επιτροπή, θα γίνετε μέρος της Κοινωνικής Αγοράς, εμφανιζόμενοι στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Επιπλέον, 
θα συμβάλλετε επίσης στο να γίνει ορατό το σύνολο της καταλανικής ΕΚΑ μέσω της Έκθεσης Κατάστασης 
της Κοινωνικής Αγοράς της Καταλονίας που συντάσσουμε κάθε χρόνο με τα συγκεντρωτικά σας στοιχεία. 
 
Από την άλλη πλευρά, βοηθάτε τις οντότητες σε δύο ακόμη πτυχές: 
 
3. Αυτοαξιολόγηση και συνεχής βελτίωση 
Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις εταιρείες και τους φορείς για να αποκτήσουν μια περιοδική 
αυτοαξιολόγηση που ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση της εσωτερικής τους λειτουργίας. 
 
4. Επικοινωνία των αξιών της οντότητας 
Τα infographics και τα έγγραφα αποτελεσμάτων είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία για τη γραφική επικοινωνία 
των αξιών του οργανισμού. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Το Balanç Social αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τους οργανισμούς να βελτιωθούν εσωτερικά στο πλαίσιο 
της ΣΣΕ, αλλά και ως μέσο διαφάνειας. 
 

https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/
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Όνομα καλής πρακτικής: Pam a Pam map (αναπτύχθηκε από Setem)  
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): : Υπάρχον έργο 
 
              https://pamapam.org/ca/ 
 
Το Pam a Pam είναι ένα συλλογικό εργαλείο που δείχνει ότι υπάρχει μια οικονομία στην υπηρεσία των 
ανθρώπων στην Καταλονία και καλεί όλους να συμμετάσχουν. Ένα άτομο μπορεί να το κάνει αυτό ως 
χρήστης, αναζητώντας στο χάρτη πρωτοβουλίες για τρόφιμα, στέγαση, υπηρεσίες, ενέργεια που σας 
επιτρέπουν να καταναλώνετε σύμφωνα με τις αξίες σας. Κάθε άτομο μπορεί να γίνει μέλος της ανοιχτής 
κοινότητας που εντοπίζει και παίρνει συνεντεύξεις από τα σημεία που εμφανίζονται στον χάρτη. Είναι επίσης 
δυνατό να συμμετάσχει κανείς ως πρωτοβουλία, να καταστήσει την πρωτοβουλία ορατή στον χάρτη και να 
αρθρωθεί με άλλες εμπειρίες αλληλέγγυας οικονομίας. 
Πρόκειται για μια ανοιχτή κοινότητα ανθρώπων που είναι εκπαιδευμένοι στην κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία, παίρνουν συνεντεύξεις από τις πρωτοβουλίες και τις τοποθετούν στο χάρτη για να τις γνωρίζουν 
και άλλοι. Ταυτόχρονα, η διαδικασία αυτή διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των πρωτοβουλιών, καθώς και 
την απόκτηση διαγνώσεων των διαφορετικών μετασχηματιστικών πρακτικών που υπάρχουν στην 
Καταλονία. 
Πρόκειται για έναν χώρο συλλογικής μάθησης μέσω του ακτιβισμού που διευκολύνει την υπεύθυνη 
κατανάλωση και ενισχύει την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Η Pam a Pam γεννήθηκε το 2013 ως απάντηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσέγγισαν τη SETEM 
για να ρωτήσουν πώς θα μπορούσαν να καταναλώνουν πιο υπεύθυνα και να ζουν με μεγαλύτερη συνέπεια 
με τις αξίες τους. Στην αρχή έδειχνε εναλλακτικές λύσεις για τρόφιμα, ρούχα και τραπεζικές συναλλαγές 
στην πόλη της Βαρκελώνης. Δεδομένης της επιτυχίας της πρότασης, το 2014 η Setem να συνεργαστεί με την 
XES για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του Pam to Pam: να επεκτείνει τον χάρτη σε όλη την Καταλονία 
και σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Αυτή η κοινή εργασία επιτρέπει στο Pam a Pam να είναι το εργαλείο 
που καθιστά τις εναλλακτικές λύσεις ορατές στο κοινό και διευκολύνει την άρθρωσή τους στην επικράτεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pamapam.org/ca/
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Χώρα: Ουγγαρία 
Όνομα καλής πρακτικής: UCCU Roma City Walks (UCCU Foundation)  
Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): : Υπάρχον έργο 
 
             https://www.uccusetak.hu/en/ 
 
Αποστολή τους είναι να γνωρίσει η κοινωνία της πλειοψηφίας τον πολιτισμό των Ρομά και να έρθει πιο 
κοντά σε αυτόν. 
Το Ίδρυμα εργάζεται σε 4 πόλεις, από τις οποίες σε δύο (Budapes, Pécs), οι εθελοντές τους καθοδηγούν 
διαδραστικούς περιπάτους εδώ και μερικά χρόνια. Προσφέρουν τους περιπάτους σε σχολικές ομάδες, σε 
εκπροσώπους εθνικών και διεθνών οργανισμών, σε πρεσβείες, σε εταιρείες και σε αλλοδαπούς στα αγγλικά 
και στην ουγγρική γλώσσα. Στόχος τους είναι να μειώσουν τις παρανοήσεις και τις προκαταλήψεις για τους 
Ρομά στην κοινωνία, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο πιο περιεκτικό και ανοιχτό. Η 
κοινωνική επιχειρηματικότητα του UCCU Budapest Roma City Walks είναι μια ευκαιρία να καλέσουμε 
ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν με την αποστολή του Uccu με άλλο τρόπο. 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Το Ίδρυμα Uccu παρέχει σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ευκαιρίες να 
συναντηθούν και να συνομιλήσουν με νέους Ρομά. Οι εθελοντές του Uccu πραγματοποιούν διαδραστικά 
μαθήματα με εργαλεία για μη τυπική εκπαίδευση σχετικά με την ταυτότητα και τον πολιτισμό των Ρομά, 
κυρίως για μαθητές ηλικίας 10-19 ετών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, επιδιώκουμε οι μαθητές να 
αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και προσωπικές εμπειρίες για τους Ρομά και να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί μεταξύ τους και προς τον έξω κόσμο. Οι περίπατοι στην πόλη προέκυψαν 
από αυτό, για να φέρουμε πιο κοντά στους μη Ρομά τα μέρη των πόλεων που ιστορικά ήταν στενά 
συνδεδεμένα με τις κοινότητες των Ρομά. 
 
 Όνομα καλής πρακτικής:Romani Design (Erika Varga, Helena Varga)  
 Είδος (Υπάρχον έργο / Αποκτήθηκε με συνέντευξη): : Υπάρχον έργο 
             
               https://romani.hu/en/ 
 
 
Οι Romani Design έχει ως στόχο και αποστολή να αψηφήσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις κατά των 
Ρομά, ενώ παράλληλα βασίζεται στις αισθητικές ρίζες των κοινοτήτων Ρομά και αντιπροσωπεύει την 
ενσωμάτωση και τις βαθιές σχέσεις τους με τον ουγγρικό πολιτισμό. Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένοι στην 
κοινωνική ευθύνη. Το Romani Design με το Ίδρυμα Amaro Trajo πραγματοποιεί σημαντικές εκπαιδευτικές 
και επιμορφωτικές δραστηριότητες με σκοπό την ενδυνάμωση της νεολαίας και των γυναικών Ρομά. 
Πρόκειται για μια κοινωνική επιχείρηση που έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ένταξη των Ρομά. 
Αντιπροσωπεύουν παγκοσμίως με υπερηφάνεια την ουγγρική κουλτούρα των Ρομά με τις συλλογές και τις 
επιδείξεις μόδας τους. 
 
 
Πώς και γιατί αναπτύχθηκε η ιδέα 
Το Romani Design, το πρώτο στούντιο μόδας Ρομά της Ουγγαρίας, χρηματοδοτήθηκε το 2010. Είναι η πρώτη 
διεθνώς επιτυχημένη μάρκα μόδας Ρομά. Δημιουργήθηκε από τις αδελφές Ρομά της Ουγγαρίας, την Erika 
Varga και την Helena Varga. 
Η μάρκα ξεκίνησε ως πρόγραμμα ένταξης στην εργασία. Το πρόγραμμα βοηθά άνεργες γυναίκες που έχουν 
αποκλειστεί από την αγορά εργασίας και έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω του ότι είναι Ρομά ή λόγω της 
οικογενειακής και κοινωνικής τους κατάστασης. 
Το πρόγραμμα ταλέντων του Romani Design βοηθά τους νέους με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και χτίζει γέφυρες μεταξύ μαθητών Ρομά και μη Ρομά. 

https://www.uccusetak.hu/en/
https://romani.hu/en/
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2.VIDEOS 

 
 
Αυτή η ενότητα δημιουργήθηκε για να παρέχει στους επιχειρηματίες ορισμένα υπάρχοντα βίντεο, 
προκειμένου να τα εξετάσουν, να μάθουν και να ακούσουν ενδιαφέρουσες ιστορίες και να εμπνευστούν! 
Κάτω από κάθε βίντεο μπορείτε να βρείτε ένα ενδιαφέρον απόσπασμα που αναφέρθηκε σε κάθε υλικό. Όλα 
τα βίντεο είναι στα αγγλικά. 

 
1. Πώς να εντοπίσετε μια επιχειρηματική ευκαιρία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OkNpsVMT84w 
« Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις βασίζονται σε βαθιά γνώση των πελατών » 

 
 

 

2. Μια ιστορία για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία 

 

 

                                                      

 

 

 

“Η SSE αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας και της ανισότητας δημιουργώντας δίκαιη και βιώσιμη 
ανθρώπινη ανάπτυξη για όλους, παντού.” 

https://youtu.be/a6fTpAyqSpk 

https://www.youtube.com/embed/OkNpsVMT84w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a6fTpAyqSpk?feature=oembed
https://youtu.be/a6fTpAyqSpk
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3. Πώς να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση SWOT 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k 

" Κάθε οργανισμός χρειάζεται μια σαφή στρατηγική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων " 

"Όταν κατανοείτε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πιο κατάλληλες 
ευκαιρίες και να διαχειριστείτε τα νήματα" 

 
4. Το πρόβλημα με την εμπειρία για τους επιχειρηματίες 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso 

"Επιχειρηματίες Ρομά " 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ4uVsSqQ9k
https://www.youtube.com/watch?v=iI2uJTIywso
https://www.youtube.com/embed/EJ4uVsSqQ9k?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iI2uJTIywso?feature=oembed
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5. 20 πράγματα που οι Ρομά έχουν βαρεθεί να ακούνε 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8 

" Οι διακρίσεις κατά των Ρομά είναι ευρέως διαδεδομένες." 

 
DESRIPTIONS OF 
THE SESSIONS 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=2C3WETz0SN8
https://www.youtube.com/embed/2C3WETz0SN8?feature=oembed
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3. Προκλήσεις & 
απαιτούμενες δεξιότητες 
για τους επιχειρηματίες 
ROMA 
 
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παράσχει σαφή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 
μειονεκτούσες ομάδες, όπως η κοινότητα ROMA, να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να παράσχει 
λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να ενισχύσει τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
 
Προκλήσεις των Ρομά 
 
Παρά τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει βαθιά ανησυχητική. Οι συνεχιζόμενες 
διακρίσεις εις βάρος των Ρομά και άλλων μειονεκτουσών ομάδων έχουν αποδειχθεί εμπόδιο στις 
προσπάθειες για τη βελτίωση των ευκαιριών και του βιοτικού επιπέδου των Ρομά. 
 
Η προκατάληψη δεν είναι ο μόνος λόγος που η αποτελεσματική ένταξη των ατόμων ROMA δεν έχει ακόμη 
επιτύχει. Στο πλαίσιο ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος (A new Entrance) διεξήχθη έρευνα στις χώρες 
εταίρους του προγράμματος σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα ROMA κατά την είσοδο 
τους στον επιχειρηματικό κόσμο σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες (άτομα και οργανώσεις που έχουν 
συνεργαστεί με άτομα ROMA). 
 
Η πλειονότητα των εμπειρογνωμόνων ανέφερε ότι τα κύρια εμπόδια που αποτρέπουν τους 
Ρομά από την επιχειρηματικότητα είναι η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενδιαφέροντος και 
ορισμένοι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι τα κύρια εμπόδια είναι πάντα η έλλειψη 
οικονομικών πόρων. 
 
Για να ξεπεραστούν με επιτυχία τα προαναφερθέντα εμπόδια, συμπεριλάβαμε σε 
προηγούμενες ενότητες αυτής της εργαλειοθήκης ιστορίες (βέλτιστες πρακτικές, βίντεο) που 
θα μπορούσαν να παρακινήσουν, να ενημερώσουν και να ιντριγκάρουν τις μειονεκτούσες 
ομάδες να γίνουν ενεργοί επιχειρηματίες. 
 
! Άλλα χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση αυτού του σκοπού είναι: 
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Σύνδεσμοι Περιγραφή 

 
 
 

https://roma.entre.gr/ 

Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για δυνητικούς επιχειρηματίες 
ROMA. Απαντώντας σε ορισμένες ερωτήσεις, θα αποκτήσετε 
γνώσεις σχετικά με την επιλεξιμότητά σας να γίνετε ένας 
επιτυχημένος επιχειρηματίας. 

 
           
http://palpush.eu/palpushgame/ 

Το παιχνίδι επιχειρηματικότητας - ένα παιχνίδι που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του "PAL Network for Support of the Roma Entrepreneurship", ενός 
άλλου έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Μια 
καινοτόμος προσέγγιση στο σχεδιασμό του έργου περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη και τη δοκιμή του παιχνιδιού που θα προωθήσει την 
επιχειρηματική γνώση μεταξύ των Ρομά, αλλά όχι αποκλειστικά. 

 
Οριζόντιες δεξιότητες για επιχειρηματίες 

 
Όπως προκύπτει από την ίδια έρευνα (A new Entrance project), λίγοι άνθρωποι της ROMA ολοκληρώνουν 
την υποχρεωτική εκπαίδευση, αν και το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την πάροδο των ετών. Οι δεξιότητες 
που αποκτώνται στο σχολείο χαρακτηρίζονται συνήθως ως δύσκολες δεξιότητες. Ως επιχειρηματίας, 
πιθανότατα θα πρέπει να συνεργάζεστε στενά με άλλους - γι' αυτό είναι σημαντικό να είστε σε θέση να 
οικοδομήσετε καλές σχέσεις με την ομάδα σας, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους, τους 
επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους. 
 
Τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και οι διαπροσωπικές δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις ενός 
ατόμου με άλλους ανθρώπους χαρακτηρίζονται ως ήπιες δεξιότητες. Στον εργασιακό χώρο, οι κοινωνικές 
δεξιότητες θεωρούνται συμπλήρωμα των σκληρών δεξιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στις γνώσεις και τις 
επαγγελματικές δεξιότητες ενός ατόμου.  
 
Ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο προικισμένοι σε αυτόν τον τομέα από άλλους, αλλά μπορείτε να μάθετε και να 
βελτιώσετε αυτές τις δεξιότητες. Τα είδη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που θα χρειαστείτε 
περιλαμβάνουν:  
 

•  Ηγεσία και παρακίνηση: Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακινεί τους 

άλλους, να μοιράζεται το όραμα με σαφήνεια στην ομάδα και να αναθέτει καθήκοντα και 

εργασίες σε άλλους ανθρώπους ανάλογα με τις δεξιότητες, την προηγούμενη εμπειρία και τις 

προτιμήσεις τους. Ένας ηγέτης πρέπει να εμπνέει και να γνωρίζει πώς να συνεργάζεται στενά με 

τους άλλους. 

 

• Δεξιότητες επικοινωνίας: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετά σημαντικές είναι οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες ενός επιχειρηματία. Πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε καλά 

για να πουλήσετε το όραμά σας για το μέλλον σε ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων, 

συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, των δυνητικών πελατών και των μελών της ομάδας. 
 

 

• Ακρόαση: Σημαντικό μέρος της επικοινωνίας δεν είναι μόνο να μπορείς να μοιράζεσαι τις ιδέες 

σου, αλλά και να έχεις ενσυναίσθηση και να ακούς τους άλλους. Η ικανότητά σας να ακούτε και 

να απορροφάτε πληροφορίες και απόψεις μπορεί να σας κάνει ή να σας καταστρέψει ως 

επιχειρηματία. Το κομμάτι της ακρόασης περιλαμβάνει τις ανάγκες της ομάδας σας αλλά και τα 
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σχόλια των πελατών, που μπορούν να σας βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών 

που προσφέρετε. 

• Διαπροσωπικές σχέσεις: Αυτογνωσία, ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων σας και θετική 

ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση ή την κριτική. 

 

               ! Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι και εργαλεία 

 
 

  

 

Σύνδεσμοι Περιγραφή 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_36.htm Test your people skills- Κάντε το 

κουίζ για να προσδιορίσετε το 

επίπεδο των προσωπικών σας 

δεξιοτήτων 

https://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_59.htm Emotional Intelligence 

Ένα άρθρο που προσφέρει μια 

σειρά από στρατηγικές για την 

ανάπτυξη κρίσιμων 

χαρακτηριστικών 
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4.Πόροι 

 
 
Σε αυτή την ενότητα θα σας δώσουμε βήμα προς βήμα ποιες είναι οι πιο σημαντικές πηγές που πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε μόλις ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση, με ποια σειρά και επίσης θα σας δώσουμε 
οδηγίες και συμβουλές για το πώς να τις χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ημερολόγιο 
μέσων 

κοινωνικής 
δικτύωσης

4. Πλάνο εργασιών

3. Χρηματοοικονομική υλοποίηση

2. Σχέδιο marketing

1. Ανάλυση ανταγωνισμού
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ΒΗΜΑ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Πρόταση πωλήσεων Swot. Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα πρότυπο που εφαρμόζει τη διαδικασία SWOT σε 
μια ανάλυση ανταγωνιστών, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε την επιχείρησή σας με άλλες εταιρείες. Σας 
επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια λεπτομερή ανάλυση του ανταγωνισμού με τη δομή του πλαισίου SWOT. 
Δείτε πώς μετριούνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησής σας, εντοπίστε ποιοι ανταγωνιστές 
αποτελούν απειλές, δείτε ποιες ευκαιρίες μπορεί να χάνουν οι άλλοι και πολλά άλλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΩΣ 
• Όταν ξεκινάτε την επιχείρησή σας, πρέπει να προσδιορίσετε τι προσφέρετε σε σύγκριση με 

τους άλλους και πώς η υπηρεσία/το προϊόν σας διαφοροποιείται από άποψη ποιότητας, 
τιμής κ.λπ. Για να το πετύχετε αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ανάλυση 
ανταγωνιστών με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα. 

• Πρέπει να εντοπίσετε εταιρείες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες/προϊόντα με εσάς 
και να κάνετε μια έρευνα σχετικά με αυτές τις εταιρείες (αριθμός εργαζομένων, στοιχεία 
επικοινωνίας, τοποθεσία, ετήσιες πωλήσεις) 

• Πρέπει να γίνει μια επιπλέον έρευνα όσον αφορά την ποιότητα, την τιμή, τις τεχνικές 
μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτές οι εταιρείες και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από 
τις υπάρχουσες τεχνικές και να εφαρμόσετε βελτιωμένες και καινοτόμες μεθόδους. 

• Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι οι αδυναμίες και οι 
απειλές που μπορεί να συναντήσετε στην προσπάθειά σας να δημιουργήσετε τα προϊόντα 
σας με τον τρόπο που θέλετε. 

• Η συμπλήρωση του παραπάνω υποδείγματος θα σας βοηθήσει να έχετε μια σαφή εικόνα 
για την κατάστασή σας, πώς να βελτιωθείτε, ποια εμπόδια έχετε και πώς να τα 
ξεπεράσετε. 
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ΒΗΜΑ 2 
 
 
 
 
 
 
 
2.Marketing Plan. Κάθε εταιρεία πρέπει να κάνει ένα ΜΠ προκειμένου να επιτύχει την ομάδα-στόχο της και 
έχουμε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μάθετε τα βήματα για το πώς να το 
πετύχετε αυτό. Παρακαλούμε, επανεξετάστε τους μαθησιακούς στόχους της παρουσίασης. 

 
 
 
 
 
STEP 4 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ΒΗΜΑ 3 
 
 
 
 
 
 
 
3.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. Η ταμειακή ροή είναι τα μετρητά που κερδίζονται ή δαπανώνται από τις 
επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία σας, όπως η αγορά εξοπλισμού ή η επένδυση σε άλλες εταιρείες. 
Η προβλεπόμενη κατάσταση ταμειακών ροών μπορεί να επιτρέψει στον οικονομικό διευθυντή να 
προγραμματίσει την απόκτηση και τη χρήση των μετρητών, έτσι ώστε να επιτευχθεί το ελάχιστο 
χρηματοοικονομικό κόστος και η υγιής χρηματοοικονομική θέση. Βοηθά τη διοίκηση να αξιολογήσει την 
ικανότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, δηλαδή την πληρωμή των πιστωτών, την 
αποπληρωμή των τραπεζικών δανείων, την καταβολή τόκων, φόρων και μερισμάτων. Σε αυτό το υπόδειγμα 
θα βρείτε ένα ημερολόγιο και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του προκειμένου να τηρείτε μια οικονομική 
διαχείριση και να οργανώνετε όλες τις υποχρεώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΒΕΊΤΕ 
ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

  
  

  
 

  

 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 

ΠΩΣ 
- Αυτό το πρότυπο θα σας 
βοηθήσει να τακτοποιήσετε όλα 
τα έξοδα και τα κέρδη σας. 
- Πρέπει να γράψετε το υπάρχον 
ποσό που έχετε, το αναμενόμενο 
ποσό και όλα τα έξοδά σας και να 
ανανεώσετε το έγγραφο όταν 
προκύψουν νέες πληροφορίες. 
 
! Λεπτομερέστερες οδηγίες 
μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο 
CASH FLOW TEMPLATE 

                       Πίνακας 2 
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ΒΗΜΑ 4 
 
 
 
 
 
 
4. Πλάνο εργασιών -Αυτό το πρότυπο είναι χρήσιμο για όλους τους επιχειρηματίες. Το πρώτο πράγμα που 
πρέπει να κάνετε είναι να καταγράψετε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιούνται καθημερινά. 
Εργασίες προτεραιότητας, προγραμματισμένες συναντήσεις, σημαντικές υπενθυμίσεις. Είναι σημαντικό να 
αποφασίσετε όλες τις δραστηριότητες μία ημέρα πριν, προκειμένου να ξεκινήσετε τη μέρα σας γνωρίζοντας 
τι πρέπει να κάνετε. Αυτή η ενέργεια θα σας βοηθήσει να παραμείνετε ήρεμοι και οργανωμένοι.  
Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Όταν έχετε πολλές πληροφορίες και 
εργασίες με προθεσμίες πρέπει να περιγράψετε τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σε ένα εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα, για να μην χάσετε καμία προθεσμία, συνάντηση.  
Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα 12 μηνών. Ως επιχειρηματίας μοιράζεστε ένα όραμα και 
πρέπει να κρατάτε υπενθυμίσεις για να το πετύχετε θέτοντας προθεσμία ενός έτους για την επίτευξη 
ορισμένων στόχων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για να αναπτύξετε μια επαγγελματική 
εικόνα ως επιχειρηματίας και να παραμείνετε καλά οργανωμένοι. Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τις φόρμες 
του προτύπου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Πίνακας 3                                                         Πίνακας 4 
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Πίνακας 5 
 
ΒΗΜΑ 5 

 
 
 
 
 
 
 

5. Ημερολόγιο περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από τις δραστηριότητες που πρέπει να 
υλοποιηθούν, αρκετά σημαντικές είναι οι δραστηριότητες διάδοσης. Αν θέλετε να προσεγγίσετε τον κόσμο 
σε μεγαλύτερη κλίμακα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα κρατάτε όλες τις 
δραστηριότητες διάδοσης, όπως αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο της εταιρείας 
σας, επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους φορείς κ.λπ. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα μοτίβο σχετικά με 
το πόσο συχνά κάνετε αυτές τις δραστηριότητες, και αυτά τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε 
αρχείο και να παραμείνετε οργανωμένοι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ΠΩΣ 
- Προγραμματίστε τις δραστηριότητες διάδοσης σε 
μηνιαία βάση. 
- Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 6, για να διαφοροποιήσετε τις 
δραστηριότητες, για ευκολότερη ανασκόπηση. 
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Πίνακας 6 
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                                                                                       Πίνακας 7 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 8 
 
 

ΠΩΣ 
Οι πίνακες 7 και 8 αφορούν κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε για την 
εταιρεία σας. (FB, Instagram, Twitter). Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να οργανώσετε τις 
δραστηριότητές σας ξεχωριστά και στη συνέχεια ως σύνολο. 

 



 
 

 

5. Γλωσσάρι 
 

Αυτή η ενότητα δημιουργήθηκε με σκοπό να εξηγήσει και να παρουσιάσει στους νέους επιχειρηματίες όρους 
που θα συναντήσουν καθώς θα προχωρούν στο επιχειρηματικό σύμπαν και θα τους βοηθήσει στην καλύτερη 
κατανόηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

A 

Advertising-
Διαφήμιση 
 

Μια παρουσίαση που τραβάει 
την προσοχή σε οποιοδήποτε 
μέσο, η οποία συνήθως 
εξυπηρετεί τη λειτουργία του 
μάρκετινγκ να πείσει τους 
καταναλωτές να αγοράσουν 
ένα προϊόν/υπηρεσία, αλλά 
η οποία μπορεί επίσης να 
λειτουργήσει για να αυξήσει 
ή να διατηρήσει την 
ευαισθητοποίηση για μια 
μάρκα και για τις διακριτικές 
αξίες με τις οποίες επιδιώκει 
να συνδεθεί (μέρος του 
τρόπου με τον οποίο μια 
μάρκα τοποθετείται έναντι 
των ανταγωνιστών της: 
βλέπε τοποθέτηση μάρκας). 
Όσον αφορά τις 
επικοινωνιακές λειτουργίες, 
παρόλο που η διαφήμιση 
είναι πρωτίστως ένα είδος 
πειθούς, οι διαφημίσεις δεν 
περιορίζονται σε εμπορικούς 
σκοπούς (π.χ. πολιτικές 
διαφημίσεις)- μπορεί επίσης 
να είναι ενημερωτικές (ιδίως 
σε διαφημίσεις δημόσιων 
φορέων) και στο πλαίσιο της 
ακαταστασίας των 
ανταγωνιστικών 

Οι διαφημιστικοί σας 
στόχοι θα πρέπει να 
καθορίζονται στο 
επιχειρηματικό σας 
σχέδιο 

https://www.oxfor
dreference.com/vi
ew/10.1093/oi/aut
hority.2011093015
1153571 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110930151153571


 
 

 

διεκδικήσεων για την 
προσοχή, συχνά επιδιώκουν 
να είναι διασκεδαστικές. 
Βλέπε επίσης above-the-line- 
διαφημιστικές εκκλήσεις- 
διαφημιστικές μορφές- 
εμπορικές 

B 

Balance sheet-
Ισολογισμός         
 

Συνοψίζει τα περιουσιακά 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις 
και τα ίδια κεφάλαια μιας 
εταιρείας σε μια 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

Ο ισολογισμός είναι ένα 
από τα θεμελιώδη 
έγγραφα που συνθέτουν 
τις οικονομικές 
καταστάσεις μιας 
εταιρείας. 

https://www.bdc.c
a/en/articles-
tools/entrepreneur
-toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pa
ges/balance-
sheet.aspx 

 
Brand- Επωνυμία 
 

Αναφέρεται στις λέξεις και τα 
σύμβολα, όπως το όνομα, το 
λογότυπο και το σλόγκαν, 
που αντιπροσωπεύουν την 
ταυτότητα μιας επιχείρησης. 

Η Nike είναι ένας 
πρωταθλητής στην 
οικοδόμηση εμπορικών 
σημάτων. 

https://creativespa
rk-bigidea.uk/wp-
content/uploads/2
019/04/entreprene
urship-glossary.pdf 

 
Business Idea-
Επιχειρηματική ιδέα 
 

Μια επιτυχημένη εταιρεία θα 
ξεκινήσει με μια 
συναρπαστική 
επιχειρηματική ιδέα. 
Συνήθως, η ιδέα 
περιλαμβάνει ένα προϊόν ή 
μια υπηρεσία που 
ανταλλάσσεται με χρήματα. 

Η επιλογή μιας καλής 
επιχειρηματικής ιδέας 
είναι ζωτικής σημασίας 
για την επιχειρηματική 
επιτυχία. 

https://creativespa
rk-bigidea.uk/wp-
content/uploads/2
019/04/entreprene
urship-glossary.pdf 

 

Business 
networking- 
επιχειρηματική 
δικτύωση 
 

Η επιχειρηματική δικτύωση 
είναι η διαδικασία 
δημιουργίας αμοιβαία 
επωφελών σχέσεων με 
άλλους επιχειρηματίες και 
δυνητικούς πελάτες ή 
πελάτες. Τα οφέλη της 
επιχειρηματικής δικτύωσης 
είναι τα άυλα κέρδη που 
προκύπτουν από την 
επικοινωνία με άλλους 
επαγγελματίες στον κλάδο 
σας ή σε σχέση με αυτόν. 

Η επιχειρηματική 
δικτύωση είναι ένας 
όρος που αναφέρεται 
στη συνάντηση με 
άλλους ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων, πιθανούς 
προμηθευτές ή άλλους 
επαγγελματίες που 
έχουν επιχειρηματικές 
εμπειρίες - για να σας 
βοηθήσουν να 
αναπτύξετε την 
επιχείρησή σας. 

https://www.thebala
ncesmb.com/what-
is-business-
networking-and-
what-are-the-
benefits-2947183 
 

Business plan- 
επιχειρηματικό 
σχέδιο 

Περιγράφει την κατεύθυνση 
και τη στρατηγική μιας 
εταιρείας. Ειδικότερα, 
προσδιορίζει τους πελάτες-
στόχους μιας εταιρείας, τις 
ανάγκες τους, περιγράφει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που προσφέρει η εταιρεία 
στους πελάτες. 

Το επιχειρηματικό 
σχέδιο βασίζεται στη 
γνώση των λύσεων που 
επιθυμούν οι πελάτες 
και του τρόπου με τον 
οποίο θα τις 
χρησιμοποιήσουν. 

https://www.bdc.c
a/en/articles-
tools/entrepreneur
-toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pa
ges/business-
plan.aspx 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/balance-sheet.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
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https://www.thebalancesmb.com/what-is-business-networking-and-what-are-the-benefits-2947183
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/business-plan.aspx
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C 

Cash flow-ταμειακές 
ροές                        
 

Μετράει πόσα εισπράττει μια 
εταιρεία σε σχέση με τα ποσά 
που δαπανά. Περισσότερα 
μετρητά που εισέρχονται από 
αυτά που εξέρχονται 
σημαίνουν θετική ταμειακή 
ροή. Η ταμειακή ροή είναι 
αρνητική εάν ισχύει το 
αντίθετο. 

Μια επιχείρηση 
θεωρείται ευημερούσα 
όταν οι ταμειακές ροές 
της είναι θετικές για 
παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα. 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/cash-flow.aspx 

 

Cashflow Forecast               
 

Μια εκτίμηση του χρηματικού 
ποσού που θα δαπανήσει και 
θα λάβει μια επιχείρηση μέσα 
σε μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (συνήθως ένα έτος). 

Προκειμένου να 
προβλέψω τη 
μελλοντική οικονομική 
θέση του οργανισμού θα 
χρησιμοποιήσω μια 
πρόβλεψη ταμειακών 
ροών 

https://creativespar
k-bigidea.uk/wp-
content/uploads/201
9/04/entrepreneursh
ip-glossary.pdf 

 

Circular economy-
Κυκλική οικονομία 
 

Επιδιώκει την αλλαγή από 
μια γραμμική οικονομία 
(παράγω, χρησιμοποιώ και 
πετάω) σε μια οικονομία 
όπου η λέξη υπόλειμμα 
εξαφανίζεται. Η κυκλική 
οικονομία θεωρείται ότι 
αποτελεί τη διασταύρωση 
των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών πτυχών 

Τα αποτελέσματα των 
προϊόντων/υπηρεσιών 
μας χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή 
κομπόστ και στη 
συνέχεια 
χρησιμοποιούνται για 
την αναγέννηση της 
γης- αγοράζοντας 
προϊόντα που είναι 
απαραίτητα, 

https://ajuntament.
barcelona.cat/lafabr
icadelsol/es/content
/economia-circular-2 

Commitment to 
community- 
Δέσμευση στην 
τοπική κοινότητα 
 

Εδαφική ρίζα η προσαρμογή 
των πρωτοβουλιών στην 
πραγματικότητα των εδαφών 
και στη συμβολή τους στο 
στενότερο περιβάλλον τους. 
Σε κάθε πρωτοβουλία, η 
έννοια του εδάφους μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με την 
κλίμακα στην οποία παρέχει 
υπηρεσίες. 

Δέσμευση στην τοπική 
κοινότητα, ενίσχυση του 
δικτύου μεταξύ 
διαφορετικών 
οργανισμών για τη 
δημιουργία μιας κοινής 
δραστηριότητας ή 
υπηρεσίας. 

https://pamapam.or
g/ca/criteris/ 

Copyright-
Πνευματικά 
δικαιώματα 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα, 
ένας όρος που συνδέεται 
περισσότερο με τους 
συγγραφείς και τους 
μουσικούς παραγωγούς, 
είναι μια μορφή προστασίας 
για τα δημοσιευμένα και μη 
δημοσιευμένα λογοτεχνικά, 
επιστημονικά και 
καλλιτεχνικά έργα που 
μπορεί να δημιουργήσει μια 
επιχείρηση για να συνδέσει ή 
να προωθήσει το προϊόν ή το 
εμπορικό σήμα της. 

Η παραδοσιακή 
νομοθεσία περί 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας 
σχεδιάστηκε για να 
ασχολείται κυρίως 
με τη δημιουργία, τη 
διανομή και την 
πώληση 
προστατευόμενων 
έργων σε υλικά 
αντίγραφα. 

https://www.telsec.
net/an-
entrepreneurs-
glossary-to-some-
common-business-
terms/ 

Corporate Social 
Responsibility- 
εταιρική κοινωνική 
ευθύνη   
 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ) είναι ένα 
αυτορρυθμιζόμενο 
επιχειρηματικό μοντέλο που 
βοηθά μια εταιρεία να είναι 

Οι πελάτες της 
εταιρείας Χ έχουν καλή 
αντίληψη για την εικόνα 
της λόγω των 
εκστρατειών ΕΚΕ που 

https://www.investo
pedia.com/terms/c/
corp-social-
responsibility.asp" 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/pages/cash-flow.aspx
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf
https://creativespark-bigidea.uk/wp-content/uploads/2019/04/entrepreneurship-glossary.pdf


 
 

 

κοινωνικά υπεύθυνη για τον 
εαυτό της, τα ενδιαφερόμενα 
μέρη της και το κοινό. Με την 
άσκηση της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, που 
ονομάζεται επίσης εταιρική 
ιθαγένεια, οι εταιρείες 
μπορούν να έχουν επίγνωση 
του είδους του αντίκτυπου 
που έχουν σε όλες τις πτυχές 
της κοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών 

αναπτύσσει η εταιρεία 

D 

Direct marketing- 
άμεσο μάρκετινγκ             
 

Επικοινωνεί απευθείας με 
έναν δυνητικό πελάτη μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφωνικών κλήσεων ή 
άλλων καναλιών. 
Περιλαμβάνει εξατομικευμένα 
μηνύματα που καλούν τον 
παραλήπτη να καλέσει έναν 
αριθμό τηλεφώνου, να 
επισκεφθεί έναν ιστότοπο. 

Το άμεσο μάρκετινγκ 
στοχεύει σε 
συγκεκριμένους 
πελάτες 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/direct-
marketing.aspx 

 

Due diligence - 
δέουσα επιμέλεια     
 

Η δέουσα επιμέλεια είναι μια 
έρευνα, ένας έλεγχος ή μια 
επισκόπηση που διενεργείται 
για την επιβεβαίωση των 
πραγματικών περιστατικών 
ενός υπό εξέταση θέματος. 
Στον οικονομικό κόσμο, η 
δέουσα επιμέλεια απαιτεί την 
εξέταση των οικονομικών 
αρχείων πριν από τη σύναψη 
μιας προτεινόμενης 
συναλλαγής με ένα άλλο 
μέρος 

Ο μεμονωμένος 
επενδυτής μπορεί να 
διεξάγει due diligence 
για οποιαδήποτε μετοχή 
χρησιμοποιώντας άμεσα 
διαθέσιμες δημόσιες 
πληροφορίες. 

https://www.investo
pedia.com/terms/d/
duediligence.asp 

E 

E-commerce- 
ηλεκτρονικό 
εμπόριο 

Η διαδικασία αγοράς, 
πώλησης ή ανταλλαγής 
προϊόντων και υπηρεσιών με 
ηλεκτρονικό τρόπο συνήθως 
μέσω του Διαδικτύου. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα για τις 
εταιρείες, καθώς δεν 
έχει ωράριο 
λειτουργίας, πράγμα 
που σημαίνει ότι ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα 
μπορεί να πουλάει όλο 
το εικοσιτετράωρο 
στους επισκέπτες του 
ιστότοπου. 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/e-commerce.aspx 

Συναλλαγματική 
ισοτιμία 

Δείχνει πόσο κοστίζει η 
αγορά μονάδων ενός 
νομίσματος χρησιμοποιώντας 
ένα διαφορετικό νόμισμα. 

Για παράδειγμα, η 
συναλλαγματική 
ισοτιμία του ευρώ είναι 
0,825. Αυτό σημαίνει ότι 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
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1 δολάριο ΗΠΑ μπορεί 
να ανταλλαχθεί με 
0,825 ευρώ. 

business-
guides/glossary/pag
es/exchange-
rate.aspx 

 

F 

Franchise- 
δικαιόχρηση 

Η δικαιόχρηση (ή franchising) 
είναι μια μέθοδος διανομής 
προϊόντων ή υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει έναν 
δικαιοπάροχο, ο οποίος 
καθιερώνει το εμπορικό σήμα 
ή την εμπορική επωνυμία του 
εμπορικού σήματος και ένα 
επιχειρηματικό σύστημα, και 
έναν δικαιοδόχο, ο οποίος 
καταβάλλει δικαιώματα και 
συχνά μια αρχική αμοιβή για 
το δικαίωμα να 
δραστηριοποιείται υπό το 
όνομα και το σύστημα του 
δικαιοπάροχου. Τεχνικά, η 
σύμβαση που δεσμεύει τα 
δύο μέρη είναι η 
"δικαιόχρηση", αλλά ο όρος 
αυτός αναφέρεται 
συνηθέστερα στην 
πραγματική επιχείρηση που 
λειτουργεί ο δικαιοδόχος. 

Σε μια επιχειρηματική 
μορφή δικαιόχρησης, ο 
δικαιοπάροχος παρέχει 
στον δικαιοδόχο όχι 
μόνο την εμπορική του 
επωνυμία, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του, 
αλλά ένα ολόκληρο 
σύστημα λειτουργίας 
της επιχείρησης. 

https://www.franchi
se.org/faqs/basics/
what-is-a-franchise 

G 

Global supply chain- 
Παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού 
 

Η "παγκοσμιοποίηση" μέσω 
παγκόσμιων αλυσίδων 
εφοδιασμού διευκολύνει την 
είσοδο σε νέες αγορές, 
επιτρέπει την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και παρέχει 
στις επιχειρήσεις πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες μέσω 
συνεργασιών με ξένες 
επιχειρήσεις. 

Η παγκόσμια διαχείριση 
της αλυσίδας 
εφοδιασμού 
περιλαμβάνει το 
σχεδιασμό του τρόπου 
με τον οποίο ολόκληρη 
η αλυσίδα εφοδιασμού 
θα λειτουργεί ως ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο, 
με στόχο τη δημιουργία 
ενός βέλτιστου 
επιπέδου εξυπηρέτησης 
των πελατών, ενώ 
παράλληλα θα είναι όσο 
το δυνατόν πιο 
αποδοτική από πλευράς 
κόστους. 

 

http://www.tradere
ady.ca/2017/topics/
supply-chain-
management/global-
supply-chain-
management/ 

H 

Hedging- 
Αντιστάθμιση 
κινδύνου 

Η αντιστάθμιση κινδύνου 
είναι μια επένδυση για τη 
μείωση του κινδύνου από 

Οι επενδυτές και οι 
διαχειριστές κεφαλαίων 
χρησιμοποιούν 

https://www.investo
pedia.com/terms/h/
hedge.asp 
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 δυσμενείς μεταβολές των 
τιμών ενός περιουσιακού 
στοιχείου. Συνήθως, η 
αντιστάθμιση συνίσταται στη 
λήψη αντισταθμιστικής θέσης 
σε σχετικό τίτλο. 

πρακτικές 
αντιστάθμισης κινδύνου 
για να μειώσουν και να 
ελέγξουν την έκθεσή 
τους σε κινδύνους. 
Προκειμένου να 
αντισταθμίσει κανείς 
κατάλληλα στον κόσμο 
των επενδύσεων, 
πρέπει να χρησιμοποιεί 
διάφορα μέσα με 
στρατηγικό τρόπο για 
να αντισταθμίσει τον 
κίνδυνο από δυσμενείς 
κινήσεις των τιμών στην 
αγορά. 

I 

Innovation-
Καινοτομία 

Η καινοτομία είναι βασικά 
ένα εργαλείο με το οποίο οι 
επιχειρηματίες 
χρησιμοποιούν τις αλλαγές 
που συμβαίνουν στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον 
ως ευκαιρία για μια 
διαφορετική επιχείρηση ή 
υπηρεσία. 

Η καινοτομία αποτελεί 
βασική συνιστώσα του 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος αυτής 
της εταιρείας 

Peter Drucker, 1985, 
Innovation and 
Entrepreneurship 

Intellectual 
property-
Πνευματική 
ιδιοκτησία        
 

Προστατευόμενη εφεύρεση, 
λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά 
έργα, σχεδιαστικά σύμβολα, 
ονόματα και εικόνες που 
χρησιμοποιούνται στην 
επιχείρηση 

Η πνευματική ιδιοκτησία 
μπορεί να είναι 
διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, 
βιομηχανικά σχέδια, 
εμπορικά σήματα, 
πνευματικά δικαιώματα 
και άλλα. 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/intellectual-
property.aspx 

Διασυνεργασία Συνεργασία με άλλες 
πρωτοβουλίες του ΕΣΣ, 
προώθηση της οικοδόμησης 
της κοινωνικής αγοράς: 
δημιουργείται ένα οικονομικό 
κύκλωμα ικανοποίησης 
αναγκών όπου όλοι οι τομείς 
(παραγωγή, διανομή, 
κατανάλωση, 
χρηματοδότηση) ενεργούν 
σύμφωνα με τις αρχές του 
ΕΣΣ. 

Συνεργασία μεταξύ 
εταιρειών που 
προωθούν τη ΣΑΕ, 
αγορά και πώληση 
προϊόντων ή υπηρεσιών 
μεταξύ των 
οργανισμών/επιχειρήσε
ων. 

https://pamapam.or
g/ca/criteris/ 

J 

Joint venture-
κοινοπραξία 
 

Η κοινή επιχείρηση είναι μια 
συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ δύο ή περισσότερων 
επιχειρηματικών οντοτήτων, 
συχνά με σκοπό την έναρξη 
μιας νέας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Κάθε 
οντότητα συνεισφέρει 

Μια κοινοπραξία μπορεί 
να περιλαμβάνει δύο 
εταιρείες με 
διαφορετικές 
ειδικότητες που 
συνεργάζονται για τη 
δημιουργία ενός νέου 
προϊόντος ή την παροχή 

https://www.thebal
ancesmb.com/what-
is-a-joint-venture-
and-how-does-it-
work-397540 
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περιουσιακά στοιχεία στην 
κοινοπραξία και συμφωνεί 
για τον τρόπο κατανομής των 
εσόδων και των εξόδων. 

μιας νέας υπηρεσίας. 

K 

Key success factor- 
βασικοί παράγοντες 
επιτυχίας 
 

Οι βασικοί παράγοντες 
επιτυχίας (ή KSF) είναι 
επιχειρηματικές στρατηγικές 
που είναι κρίσιμες για μια 
επιτυχημένη σχέση με τους 
πελάτες σας. 

Οι βασικοί παράγοντες 
επιτυχίας 
αποφασίζονται από τις 
ανάγκες και τις 
προτιμήσεις της αγοράς 
και των πελατών σας 
και όχι από την 
επιχείρησή σας. 
Ωστόσο, οι 
καταναλωτές δεν 
πρόκειται να σας πουν 
ποιοι είναι αυτοί οι KSF. 

https://www.thebal
ancesmb.com/what-
are-key-success-
factors-2295508 

 

L 

Logistics 
 

Η πρακτική του συντονισμού 
των διαδικασιών και της 
διαχείρισης των υλικών για 
τη δημιουργία προϊόντων ή 
υπηρεσιών και την πώλησή 
τους στους πελάτες. 

Η εφοδιαστική 
περιλαμβάνει φυσικά 
υλικά και αγαθά, καθώς 
και το συντονισμό και 
τη διαχείριση 
δεδομένων. 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/logistics.aspx 

M 

Market share- 
Μερίδιο αγοράς   
 

Μερίδιο αγοράς: τα μερίδια 
των πραγματικών 
πωλήσεων (είτε σε 
ποσότητα 
που πωλήθηκαν ή σε όγκο 
δολαρίων) για ένα προϊόν 
σε μια δεδομένη περίοδο και 
σε ένα δεδομένο 

γεωγραφική περιοχή. 

Η εταιρεία μας έχει 
μερίδιο αγοράς 24% 

Lee G. Cooper, 
Masao Nakanishi: 
Market-Share 
Analysis, 2010 

Marketing Plan           
 

Ο προγραμματισμός των 
ενεργειών μάρκετινγκ είναι 
μια σύνθετη διαδικασία που 
καθοδηγεί την επιχείρηση 
προς την επίτευξη των 
στόχων μάρκετινγκ 
χρησιμοποιώντας τους 
διαθέσιμους πόρους 
μάρκετινγκ. 

Βρήκαμε το καλύτερο 
τμήμα της αγοράς στην 
ομάδα των ατόμων 20-
40 ετών που 
ενδιαφέρονται για το 
διαλογισμό, στην 
πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας. 

https://www.syndic
ateroom.com/learn/
glossary/marketing-
plan 
 

Market 
segmentation-
τμηματοποίηση της 
αγοράς 
 

Η τμηματοποίηση της αγοράς 
είναι ένας όρος του 
μάρκετινγκ που αναφέρεται 
στη συγκέντρωση των 
υποψήφιων αγοραστών σε 
ομάδες ή τμήματα με κοινές 
ανάγκες και οι οποίοι 
ανταποκρίνονται παρόμοια 

Βρήκαμε το καλύτερο 
τμήμα της αγοράς στην 
ομάδα των ατόμων 20-
40 ετών που 
ενδιαφέρονται για το 
διαλογισμό, στην 
πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας. 

https://www.investo
pedia.com/terms/m
/marketsegmentatio
n.asp 
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σε μια ενέργεια μάρκετινγκ. 
Η τμηματοποίηση της αγοράς 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις 
να στοχεύουν σε 
διαφορετικές κατηγορίες 
καταναλωτών που 
αντιλαμβάνονται την πλήρη 
αξία ορισμένων προϊόντων 
και υπηρεσιών με 
διαφορετικό τρόπο μεταξύ 
τους. 

Marketing mix-
συνδυασμός 
προιόντων 
 

Ο συνδυασμός προϊόντων, 
τιμών, θέσεων και 
προωθητικών ενεργειών που 
χρησιμοποιεί για να 
διαφοροποιηθεί από τον 
ανταγωνισμό. 

Το μείγμα μάρκετινγκ 
είναι ένα θεμελιώδες 
μοντέλο για τις 
επιχειρήσεις, καθώς 
καθορίζει τις τακτικές 
που χρησιμοποιεί μια 
εταιρεία για να 
προωθήσει το εμπορικό 
σήμα ή το προϊόν της 
στην αγορά. 

https://www.bdc.ca
/en/articles-
tools/entrepreneur-
toolkit/templates-
business-
guides/glossary/pag
es/marketing-
mix.aspx 

 

Market Positioning- 
Καθορισμός θέσης 
στην αγορά 
 

Πώς μια επιχείρηση 
παρουσιάζει τα 
προϊόντα/υπηρεσίες της σε 
σχέση με τους ανταγωνιστές 
της, υψηλότερης ποιότητας, 
φθηνότερα κ.λπ. 

Ο στόχος της 
τοποθέτησης στην 
αγορά είναι ο 
καθορισμός της εικόνας 
ή της ταυτότητας ενός 
εμπορικού σήματος. 

https://creativespar
k-bigidea.uk/wp-
content/uploads/201
9/04/entrepreneursh
ip-glossary.pdf 

 

P 

Profit margin-
περιθώριο κέρδους 
 

Το περιθώριο κέρδους είναι ο 
λόγος του κέρδους μιας 
εταιρείας (πωλήσεις μείον όλα 
τα έξοδα) προς τα έσοδά της. Ο 
δείκτης περιθωρίου κέρδους 
συγκρίνει το κέρδος προς τις 
πωλήσεις και σας λέει πόσο 
καλά διαχειρίζεται η εταιρεία τα 
οικονομικά της συνολικά. 
Εκφράζεται πάντα ως ποσοστό. 

Πρέπει να αυξήσουμε το 
περιθώριο κέρδους κατά 
5% το επόμενο τρίμηνο. 

https://www.thebalan
ce.com/profit-margin-
types-calculation-
3305879 
 

Personal 
Development-
προσωπική ανάπτυξη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές 
ανάγκες των ανθρώπων που 
συμμετέχουν σε αυτό και 
προσπαθώντας να δώσουμε μια 
απάντηση από τον τομέα της 
εργασίας, της συμμετοχής και 
της φροντίδας. Η αξία της 
φροντίδας για τα άτομα που 
εργάζονται ή συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία, καθώς και οι 
μηχανισμοί που επιτρέπουν να 
συμβιβαστεί η προσωπική ζωή 
με την εργασία ή ο τρόπος 
αντιμετώπισης των 
συναισθημάτων. Θεωρώντας τη 
συνυπευθυνότητα ως 
μετασχηματιστική: η ικανότητα, 
η ενσυναίσθηση και η προθυμία 

Προώθηση εκπαιδεύσεων 
στην ομάδα μας και 
δημιουργία ασφαλούς 
χώρου για την ομάδα. 

https://pamapam.org/
ca/criteris/ 
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να αναλάβουν συλλογικά, με τις 
επακόλουθες οικονομικές 
επιπτώσεις στην πρωτοβουλία, 
τις ατομικές ανάγκες.  

R 

Ratio analysis- 
ανάλυση 
αριθμοδεικτών 
 

Η ανάλυση αριθμοδεικτών 
συγκρίνει στοιχεία από τις 
οικονομικές καταστάσεις μιας 
εταιρείας για να αποκαλύψει 
πληροφορίες σχετικά με την 
κερδοφορία, τη ρευστότητα, 
τη λειτουργική 
αποδοτικότητα και τη 
φερεγγυότητα. 

Η ανάλυση δεικτών 
μπορεί να επισημάνει 
τον τρόπο με τον οποίο 
μια εταιρεία αποδίδει 
διαχρονικά, ενώ μπορεί 
να συγκρίνει μια 
εταιρεία με μια άλλη 
στον ίδιο κλάδο ή 
τομέα. 

https://www.investo
pedia.com/terms/r/
ratioanalysis.asp 

S 

Strategic position- 
στρατηγική 
τοποθέτηση 
 

Η στρατηγική τοποθέτηση 
είναι ένα στρατηγικό 
εργαλείο που χρησιμοποιούν 
οι επιχειρήσεις για να 
διαφοροποιηθούν από τους 
καθιερωμένους ή δυνητικούς 
ανταγωνιστές τους  

Πρέπει να υιοθετήσουμε 
μια διαφορετική 
στρατηγική θέση λόγω 
του ισχυρού 
ανταγωνισμού στην 
αγορά 

Porter, M. E., 1990, 
The Competitive 
Advantage of Nations 

Start Up 
 

Ως νεοσύστατη επιχείρηση 
ορίζεται μια νέα επιχείρηση 
που δεν έχει ακόμη επιτύχει 
βιώσιμες θετικές ταμειακές 
ροές ή λειτουργεί για 
περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. 

Η διατήρηση της 
προσπάθειας σε μια 
νεοσύστατη επιχείρηση 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
λόγω των υψηλών 
ποσοστών αποτυχίας 
και των αβέβαιων 
αποτελεσμάτων. 

https://blog.theentr
epreneursadvisor.co
m/coachs-
corner/glossary-for-
entrepreneurs-and-
micro-
enterprises/#Copyrig
hts 

 
SEO- 
Βελτιστοποίηση 
μηχανών 
αναζήτησης 
 

Το SEO είναι συντομογραφία 
του Search Engine 
Optimization 
(Βελτιστοποίηση μηχανών 
αναζήτησης) και περιγράφει 
τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη υψηλότερης 
κατάταξης στη σελίδα όταν 
χρησιμοποιείται ένας όρος 
αναζήτησης σε μια μηχανή 
αναζήτησης. Η θεωρία είναι 
ότι όσο πιο ψηλά εμφανίζεται 
ο ιστότοπος σε μια λίστα 
σελίδων τόσο περισσότερους 
επισκέπτες θα προσελκύσει. 

Μια εταιρεία SEO 
προσφέρει υπηρεσίες 
βελτιστοποίησης 
μηχανών αναζήτησης σε 
επιχειρήσεις για να τις 
βοηθήσει να βελτιώσουν 
την προβολή τους στο 
διαδίκτυο. 

https://blog.theentr
epreneursadvisor.co
m/coachs-
corner/glossary-for-
entrepreneurs-and-
micro-
enterprises/#Copyrig
hts 

 

Small and Medium 
Sized Enterprise 
(SME)-Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
 

Οι ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις με 
λιγότερους από 250 
εργαζόμενους και κύκλο 
εργασιών μικρότερο των 50 
εκατομμυρίων λιρών. 

Οι κύριοι παράγοντες 
που καθορίζουν αν μια 
επιχείρηση είναι ΜΜΕ 
είναι: ο αριθμός του 
προσωπικού, ο κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο 
του ισολογισμού. 

https://creativespar
k-bigidea.uk/wp-
content/uploads/201
9/04/entrepreneursh
ip-glossary.pdf 
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T 

Traction-Πρόσφυση 
 

Το ενδιαφέρον ή η 
υποστήριξη που παρέχουν οι 
πελάτες σε ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία 

Όταν δεν υπάρχει έλξη, 
οι πωλήσεις στερεύουν 
και η πελατειακή βάση 
μειώνεται, ανεξάρτητα 
από την προσπάθεια 
που καταβάλλεται στην 
επιχείρηση. 

https://creativespar
k-bigidea.uk/wp-
content/uploads/201
9/04/entrepreneursh
ip-glossary.pdf 

 

Transparency- 
Διαφάνεια 
 

Η δυνατότητα να μπορούν να 
συμβουλεύονται τις 
πραγματικές πληροφορίες 
μιας εταιρείας, μιας 
κυβέρνησης ή ενός 
οργανισμού τα διάφορα 
υποκείμενα που 
επηρεάζονται από αυτές, 
ώστε να μπορούν να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες 
αποφάσεις χωρίς ασυμμετρία 
πληροφοριών.  

Οπτικοποιήστε την 
οικονομική και τεχνική 
μνήμη στον ιστότοπο- 
την κατάσταση των 
εταιρειών 

http://www.oecd.or
g/acerca/ 
 

V 

Variable Costs- 
Μεταβλητό κόστος 
 

Κόστος που ποικίλλει 
ανάλογα με το επίπεδο των 
πωλήσεων μιας επιχείρησης. 

Παραδείγματα 
μεταβλητού κόστους 
είναι η εργασία και το 
κόστος των πρώτων 
υλών. 

https://creativespar
k-bigidea.uk/wp-
content/uploads/201
9/04/entrepreneursh
ip-glossary.pdf 
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ΠΗΓΕΣ 
 

Πηγές καλών πρακτικών: 
https://mamapan.ro/ 
https://www.linkedin.com/company/heromact 
http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala 

  https://www.anka.gr/index.php/el/ 
  https://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/ 
  https://pamapam.org/ca/ 
  https://www.uccusetak.hu/en/ 
  https://romani.hu/en/ 
 
  Soft Skills Definition (investopedia.com)  
  8 Top Soft Skills For Successful Entrepreneurs | MightyCall 
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https://www.investopedia.com/terms/s/soft-skills.asp#:%7E:text=Soft%20skills%20are%20character%20traits,person%27s%20knowledge%20and%20occupational%20skills.
https://www.mightycall.com/blog/business-soft-skills-successful-entrepreneurs/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………….3
	1. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
	2.VIDEOS
	2. Μια ιστορία για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
	3. Προκλήσεις & απαιτούμενες δεξιότητες για τους επιχειρηματίες ROMA
	Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παράσχει σαφή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούσες ομάδες, όπως η κοινότητα ROMA, να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να παράσχει λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να εν...
	Προκλήσεις των Ρομά
	Παρά τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει βαθιά ανησυχητική. Οι συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος των Ρομά και άλλων μειονεκτουσών ομά...
	Η προκατάληψη δεν είναι ο μόνος λόγος που η αποτελεσματική ένταξη των ατόμων ROMA δεν έχει ακόμη επιτύχει. Στο πλαίσιο ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος (A new Entrance) διεξήχθη έρευνα στις χώρες εταίρους του προγράμματος σχετικά με τις προκλήσεις π...
	Η πλειονότητα των εμπειρογνωμόνων ανέφερε ότι τα κύρια εμπόδια που αποτρέπουν τους Ρομά από την επιχειρηματικότητα είναι η έλλειψη κινήτρων, η έλλειψη ενδιαφέροντος και ορισμένοι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι τα κύρια εμπόδια είναι πάντα η έλλειψη οικο...
	Για να ξεπεραστούν με επιτυχία τα προαναφερθέντα εμπόδια, συμπεριλάβαμε σε προηγούμενες ενότητες αυτής της εργαλειοθήκης ιστορίες (βέλτιστες πρακτικές, βίντεο) που θα μπορούσαν να παρακινήσουν, να ενημερώσουν και να ιντριγκάρουν τις μειονεκτούσες ομάδ...
	! Άλλα χρήσιμα εργαλεία για την ενίσχυση αυτού του σκοπού είναι:
	Οριζόντιες δεξιότητες για επιχειρηματίες
	4.Πόροι
	5. Γλωσσάρι
	Αυτή η ενότητα δημιουργήθηκε με σκοπό να εξηγήσει και να παρουσιάσει στους νέους επιχειρηματίες όρους που θα συναντήσουν καθώς θα προχωρούν στο επιχειρηματικό σύμπαν και θα τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση.
	ΠΗΓΕΣ
	Πηγές καλών πρακτικών:
	https://mamapan.ro/
	https://www.linkedin.com/company/heromact
	http://www.concordia.org.ro/intreprindere-sociala

