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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα κνπ Κπξία Υαηδεγεσξγίνπ Υξπζνχια γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξφζθεξε φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ έκπλεπζε θαη ηε ζσζηή κεηαδνηηθφηεηα πνπ 

κνπ πξφζθεξε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη ζηνπο ινηπνχο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο  γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ εηζέπξαμα θαηά ηε 

παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο ζε φια ηα αθαδεκατθά εμάκελα. 

Δπηπξφζζεηα ην κεγαιχηεξν κνπ επραξηζηψ ην νθείισ ζε εθείλν ην άηνκν ην έλα θαη 

κνλαδηθφ πνπ πίζηεςε ηφζν βαζηά ζε εκέλα θαη κνπ ην έδεηρλε κε ηνλ δηθφ ηνπ 

εμαηξεηηθφ ηξφπν. 

Κιείλνληαο δελ ζα κπνξνχζα λα αθήζσ ηνλ εαπηφ κνπ παξαπνλεκέλν γηα ηελ 

ππνκνλή θαη ην θνπξάγην πνπ έδεημα θαη θαηάθεξα λα αληαπνθξηζψ θάησ απφ πνιχ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο θνχξαζεο θαη μελπρηηνχ. Έλα κεγάιν κάζεκα δσήο γηα κέλα. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλνχληαη νη startup επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Έλα ζέκα κε κεγάιε έθηαζε ιφγσ 

ηνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο απμάλνληαη ξαγδαία ζε 

κηα πεξίνδν πνπ ε Διιάδα βηψλεη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηάιεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα λα αζρνιεζψ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα πνπ ήηαλ αλαξηεκέλα ήηαλ φηη κε παξαθίλεζε ην γεγνλφο ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε 

ησλ startup επηρεηξήζεσλ θαη ε πξννπηηθή απηψλ κέζα ζε έλα ηφζν δχζθνιν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηα δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ε δηαδηθαζία λα κεηαηξέπνπλ ηελ αξρηθή ηδέα ζε θάηη πην εμειηγκέλν, ήηαλ ην 

βαζηθφ εξέζηζκα γηα λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο νη λενθπείο επηρεηξήζεηο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή θαη ειεθηξνληθή  

αλαζθφπεζε κε ζθνπφ λα βξεζνχλ θαη λα απνδνζνχλ νη βαζηθνί νξηζκνί απφ 

δηάθνξεο επηζηεκνληθέο αλαθνξέο θαη ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνδίδεηαη ε έλλνηα θαη ν νξηζκφο 

ησλ startup επηρεηξήζεσλ, ην μεθίλεκα θαζψο θαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία απηψλ αιιά θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα ηέηνηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζχληνκα ζηελ απνηπρία. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία ιηηή επηρεηξεκαηηθή εθθίλεζε (Lean startup), ζηηο βαζηθέο 

αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαη ην θεθάιαην θιείλεη κε ην γηαηί θάπνηνο λα 

μεθηλήζεη κηα startup επηρείξεζε. 

ην επφκελν θεθάιαην θαη αθνχ έρνπλ δνζεί νη φξνη γηα λα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο δηάθνξεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλα θνκκάηη πνπ επεξεάδεη εμνινθιήξνπ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θίλδπλν απνηπρίαο θαη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο. 

Καη αθνχ αλαιχζακε ην γεληθφ πιάλν ησλ startup επηρεηξήζεσλ ζηε ζπλέρεηα ζθνπφο 

ηεο εξγαζίαο είλαη λα εζηηάζεη ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

startup επηρεηξήζεηο απηνχ. Γίλεηαη αλαθνξά ζε δηάθνξεο θαηλνηνκίεο ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα αιιά θαη ζε βξαβεία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ. Δπίζεο 

αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί σο startup. 
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ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν κέξνο γηα λα απνδνζεί πιήξσο ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε πεξίπησζεο κηαο επηρείξεζεο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν κέζσ 

ζπλέληεπμεο. ε απηφ ην θεθάιαην δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θακία βηβιηνγξαθηθή πεγή, 

φια φζα αλαθέξνληαη είλαη απηά ηα νπνία κνπ είπε κέζα απφ ηελ ζπλέληεπμε ν θ. 

Υξήζηνο ηακάηεο. Ζ ζπλέληεπμε δφζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη εξσηήζεηο πνπ έιαβε θηλνχληαλ ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη γεληθφ ραξαθηήξα γηα 

ηηο startup ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ απεηθφληζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: startup επηρεηξήζεηο, λενθπείο επηρεηξεκαηηθφηεηα, αγξνδηαηξνθηθφο 

ηνκέαο, αγξνηηθφο ρψξνο, θαηλνηνκία. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο  

1.1. ΕΙΑΓΨΓΗ 

αλ φξνο ε λενθπήο επηρείξεζε είλαη ζπλδεδεκέλε θπξίσο κε ηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμε πνπ έρεη. Με 

βάζε ηελ εξγαζία παξαηεξείηαη φκσο πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιε αχμεζε ζε 

startup επηρεηξήζεηο έρεη θάλεη θαη ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, έλαο ηνκέαο αξθεηά 

επίθνβνο εηδηθά ζην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο γεο, αθνχ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο ν θαηξφο. 

Χο λενθπείο/startup επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ή ν πξνζσξηλφο νξγαληζκφο 

πνπ ζηφρν έρεη λα αλαπηχμεη έλα θιηκαθνχκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ δηδάζθεηαη κφλν ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηηο ζεσξίεο αιιά 

αθνξά πξάμεηο θαη δξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αλζξψπνπο αλεμαξηήησο 

εθπαίδεπζεο, θαηαγσγήο, ειηθίαο κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξφιε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη ε 

Διιάδα ε δεκηνπξγία startups παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηε αχμεζε. Με βάζε ηελ 

Endeavor Greece
1
 έλαλ παγθφζκην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ζηήξημεο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί απφ ην 2012 ν ηνκέαο απηφο έρεη εληζρπζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα. Ο αξηζκφο ησλ startup επηρεηξήζεσλ έρεη 

ζρεδφλ δεθαπιαζηαζηεί. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζηε ρψξα καο ππάξρεη κεγάιν 

πνζνζηφ αλεξγίαο θαη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα νδεγνχληαη ζηε δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ ηέηνηαο κνξθήο. 

Χζηφζν δελ αξθεί κηα θαιή ηδέα γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ ζηαδηνδξνκία κηαο 

λενθπνχο επηρείξεζεο. Ζ νκάδα θαη θαηά θχξην ιφγν ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη 2 απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηηπρία 

ηεο.  

1.2. ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΙΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ε έλλνηα 

ηνπ startup. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε γηα ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ψζηε λα απνδνζεί ν νξηζκφο θαη ηα φζα 

απνηεινχλ ην startup ελψ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη έξεπλα ζε κηα 

επηρείξεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα κε ζηφρν ηε ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

                                                           
1
 http://endeavor.org.gr/ 
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ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο, ηελ δεκηνπξγία ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ εμέιημε ηεο ζε κηα δχζθνιε επνρή.  
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ΜΕΡΟ ΠΡΨΣΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο : START UP ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ. 

2.1.Έννοια και περιγραφή του όρου 

Ζ ιέμε Startup ή λενθπείο επηρείξεζε κέρξη ιίγα ρξφληα πξηλ ήηαλ άγλσζηε ζε έλα 

κεγάιν πνζνζηφ Διιήλσλ κε εμαίξεζε πηζαλφηαηα φζνπο αζρνινχληαλ κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ήκεξα απηνί πνπ ίζσο λα κελ ην γλσξίδνπλ είλαη πνιχ 

ιηγφηεξνη. 

Start up – λενθπήο επηρείξεζε είλαη κία νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

λνκηθήο κνξθήο ε νπνία έρεη μεθηλήζεη πξηλ ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θέξλεη θάπνηα 

ζηνηρεία θαηλνηνκίαο ζην ρψξν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπίζεο ζχλεζεο 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη έρεη ηαρεία αλάπηπμε ή πξννπηηθή ηαρείαο αλάπηπμεο αλ 

ρξεκαηνδνηεζεί. Μηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζπλήζσο ρξεκαηνδφηεζε απφ 

νηθνγέλεηα, θίινπο, κηθξά ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ζπλήζσο δελ κεγηζηνπνηνχλ ην 

θέξδνο ηνπο. Απιά ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη δηαηεξψληαο έλαλ κηθξφ θχθιν 

εξγαζηψλ. Οη λενθπείο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ 

αλαπηπζζφκελν θιάδν παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δπζθνιίεο. Πνιχ ιίγεο 

είλαη εθείλεο πνπ γίλνληαη βηψζηκεο θαη θαηαθέξλνπλ λα ζηαζνχλ ζην δχζθνιν θαη 

αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. (ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ, 2017) 

Οη startup επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ κηα λέα ηδέα θαη απεπζχλνληαη ζε έλα κεγάιν 

θάζκα επελδπηψλ πξνσζψληαο ηελ ππεξεζία ή ην πξντφλ ηνπο αλακέλνληαο κηα 

γξήγνξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Paul Graham πνπ είλαη δεκηνπξγφο ηεο πξψηεο ζεξκνθνηηίδαο 

startup επηρεηξήζεσλ ζηηο Ζ.Π.Α.  << startup είλαη κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα λα αλαπηπρζεί γξήγνξα>>. Σν λα είλαη κηα επηρείξεζε λενζχζηαηε δελ ζεκαίλεη 

φηη εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σν κφλν ζεκαληηθφ 

γηα κία λενθπή επηρείξεζε είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο. (Paul Graham, 2012) 

Αθφκε έλαο νξηζκφο απφ ηνλ Steve Blank, εηδηθφ ζε ηέηνηα ζέκαηα παγθνζκίσο ιέεη 

φηη: <<νη startup επηρεηξήζεηο είλαη νξγαληζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα 
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αλαδεηήζνπλ έλα επαλαιακβαλφκελν θαη επεθηάζηκν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θάηη 

πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο απφ ηηο ππάξρνπζεο αθφκε θαη 

λενζχζηαηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθηεινχλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο 

κνληέιν>>. (Steve Blank, 2009) 

Απφ ηνπο νξηζκνχο δηαπηζηψλνπκε φηη ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  ζε απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ην ζέκα ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ πξνζπαζνχλ λα πηνζεηήζνπλ. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη startup δελ είλαη εηαηξίεο κφλν απφ ην 

ρψξν ηεο ηερλνινγίαο αιιά επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε θιάδν 

παξνπζηάδνπλ λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπλδέζεη ηελ 

έλλνηα ηνπ κε εηαηξίεο πνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηνλ ρψξν ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

θπξίσο ηνπ ηνκέα πνπ αθνξά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνο θαηαλαισηέο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ιαλζαζκέλε εληχπσζε. Έλα start up δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο. Απηφ πνπ ζα ρξεηαζηεί είλαη κηα θαηλνηφκα ηδέα απφ κηα νκάδα πνπ λα 

αιιάμεη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ηα δεδνκέλα ζε έλα θιάδν. Σέηνηα startups 

πξνζειθχνπλ πην εχθνια ηνπο επελδπηέο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα λα 

επηβηψζνπλ θαη λα εμειηρζνχλ ξαγδαία. Απηφ πξνθχπηεη γηαηί λένη άλζξσπνη 

θαζηέξσζαλ λένπο ηξφπνπο θαη κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ 

πιένλ είλαη πην επέιηθηε, δπλακηθή θαη πνιιά ππνζρφκελε. (Blank, The Startup 

Owner's Manual, 2012) 

Γηα ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο κεγάιε ζεκαζία έρεη πνπ βιέπνπκε αξθεηέο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο φπσο ν αγξνδηαηξνθηθφο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

              

Εικόνα 1. Ενδεικτική εικόνα για Startup. 
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ηελ Διιάδα ε εκθάληζε ησλ startups ζεσξείηαη σο ην θιεηδί γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ 

αλάπηπμε ιφγσ ηεο  ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

Πξαθηηθά γηα κία νκάδα πνπ ζέιεη λα μεθηλήζεη ηψξα ηελ πινπνίεζε κηαο ηδέαο πνπ 

κπνξεί λα έρεη, ηα πξάγκαηα είλαη πην εχθνια ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, δεδνκέλνπ  

φηη πιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηεο δνκέο ππνζηήξημεο κε παιαηφηεξα. 

ηελ πεξηνρή ηεο αηηηθήο θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηαηί 

παξαηεξείηαη πσο έρνπλ θηηαρηεί  νξηζκέλνη ρψξνη φπσο είλαη ηα co-working, the 

cube, Orange grove, impact hub φπνπ επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βξνπλ ρψξν γηα λα 

εξγαζηνχλ αιιά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε άιιεο επηρεηξήζεηο , κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπλεξγαζίεο. 

Δπίζεο έρεη αξρίζεη λα δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα απφ θέληξα επψαζεο (incubators) 

θαη επηηάρπλζεο (accelerators) φπνπ βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Μεξηθά απφ απηά ηα θέληξα είλαη: ην Enter grow go ηεο 

Euro bank ην Foundation θαη ην Viva nest ηεο viva. Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη 

αξθεηνί  δηαγσληζκνί θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα βξνπλ λέεο θαη θαηλνηφκεο 

νκάδεο. Σα πην πνιιά απφ απηά ηα θέληξα επηθεληξψλνληαλ ζην ρψξν ηεο 

ηερλνινγίαο αιιά πιένλ απηφ έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ 

εκθαληζηεί αξθεηέο θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ θηλνχληαη ζε άιινπο θιάδνπο. Σν 

βαζηθφηεξν ζε έλα startup είλαη λα ππάξρεη κηα θαιή νκάδα θαζψο ζπλήζσο ε αξρηθή 

ηδέα βξίζθεηαη ζε ιάζνο δξφκν θαη ηα κέιε ηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ επειημία 

έηζη ψζηε λα αιιάμνπλ γξήγνξα θαηεχζπλζε. Γηα λα πεηχρεη ινηπφλ κηα ηέηνηα 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα δεκέλε νκάδα κε άηνκα πνπ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη έρνπλ έλα θνηλφ φξακα. (Πινχζζα, 2016)  

Αλ πάξνπκε παξάδεηγκα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο ιφγσ θξίζεο ε 

πινπνίεζε κηαο ηδέαο κέζσ startup κνηάδεη αλεδαθηθή. Άιια αλ θάπνηνο δηαζέηεη  κηα 

εμαηξεηηθή θαη ζπληνληζκέλε νκάδα πνπ ζα ζηεξίδεη ηελ ηδέα ηεο κε πξννπηηθέο 

εμέιημεο, φζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ην νηθνλνκηθφ δήηεκα 

ιχλεηαη. 

πκπεξαζκαηηθά, αλ θάπνηνο ζέιεη λα μεθηλήζεη κφλνο ηνπ ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηελ αβεβαηφηεηα, ηνλ θίλδπλν, ηηο πηζαλέο  απνηπρίεο 

πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη θαη ηηο αηειείσηεο ψξεο δνπιεηάο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ, γηα 

θάηη πνπ ζην ηέινο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα πεηχρεη. εκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 
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πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε νη λένη επηρεηξεκαηίεο είλαη ν ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, ε 

έξεπλα θαη νη νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο. ια απηά κε επηκνλή, ππνκνλή θαη ηζρπξή 

ζέιεζε γηα δεκηνπξγία κπνξνχλ λα θηάζνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα αθφκε θαη 

ζηελ επηηπρία. 

2.2. Σο ξεκίνημα 

Παξαηεξψληαο ηελ κεγάιε επηηπρία πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ ηεο θαηλνηνκία δεκηνπξγψληαο ην 

δηθφ ηνπο startup. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθά δελ είλαη φκσο θαη ηφζν απιή. Έλα startup 

ζην μεθίλεκα ηνπ επηδηψθεη λα γίλεη κηα κεγάιε επηρείξεζε, βαζηθή πξνυπφζεζε 

βέβαηα είλαη λα επηβηψζεη. Δθφζνλ ην θαηαθέξεη απηφ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά λα 

ην πεηχρεη. Πσο φκσο μεθηλάεη θάπνηνο κηα ηέηνηα επηρείξεζε, απνθεχγνληαο ηα ιάζε 

θαη εμαζθαιίδνληαο ρξεκαηνδφηεζε. Έηζη ινηπφλ φηαλ θάπνηνο απνθαζίδεη λα 

μεθηλήζεη θάηη λέν έρεη ζίγνπξα ζην κπαιφ ηνπ κηα ηδέα.  

Ξεθηλψληαο ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα καδεπηνχλ φζν δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη γλψζε θαη ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη. Έλαο λένο startuper πξέπεη λα ειέγμεη πνηα ζα είλαη ε 

αγνξά ηνπ θαη πνην ην κέγεζνο ηεο, λα ειέγμεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αληαγσληζκνχ, λα 

πιεζηάζεη ηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ηδέαο πνπ έρεη θαη πάλσ ζε 

απηφ λα δνθηκάζεη αλ ε ηδέα πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ιεηηνπξγεί. Αθφκα θαη λα ηελ 

εμειίμεη πξηλ θαλ μεθηλήζεη. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρεη νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα ηνπ 

θαη γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη ζηελ αγνξά, κπνξεί λα αξρίζεη λα ςάρλεη γηα παηέληεο πνπ 

ππάξρνπλ γχξσ απφ ηελ ηδέα ηνπ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ Google απφ ην εηδηθφ 

θνκκάηη πνπ ιέγεηαη Google patents. Γχν βαζηθνί ιφγνη πνπ ρξεηάδεηαη απηφ είλαη 

πξψηνλ γηα λα κελ παηήζεη ε ηδέα ηνπ πάλσ ζε θάηη πνπ ππάξρεη ήδε θαηνρπξσκέλν 

θαη δεχηεξνλ γηα λα ειέγμεη αλ ε ηδέα πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ είλαη κνλαδηθή. Δθφζνλ 

ε ηδέα ηνπ έρεη ηεο πηζαλφηεηεο κνλαδηθφηεηαο ηφηε πιένλ κπνξεί λα θαηνρπξψζεη 

ηελ ηδέα ηνπ κε κία πξφρεηξε αίηεζε παηέληαο γηα λα κελ κπνξεί θαλείο λα ηνπ ηελ 

θιέςεη/αληηγξάςεη. 

Δπφκελν θαη βαζηθφηεξν βήκα είλαη ε νκάδα. Ζ νκάδα πνπ ζα απνθαζίζεη λα έρεη 

καδί ηνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ ζέιεζε επηκνλή θαη ππνκνλή. 

Δίλαη απηνί νη άλζξσπνη πνπ ζα βνεζήζνπλ λα γίλεη ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο. ηαλ 

ινηπφλ θηηαρηεί ε νκάδα ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζηεζεί φιν ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 
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ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, δειαδή φιν ην 

πιέγκα ζπκβάζεσλ πνπ ζα έρεη καδί ηνπο. Αθνχ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί φια ηα 

παξαπάλσ δεηήκαηα ην επφκελν βήκα είλαη λα μεθηλήζεη λα θηηάρλεηε ην πξντφλ αλ 

φκσο απηφ θαζίζηαηαη ηθαλφ. Φηηάρλεηαη απηφ πνπ ιέγεηε Διάρηζην Βηψζηκν Πξντφλ 

ή MVP. Δίλαη ρξήζηκν λα έρεη θηηαρηεί θαη έλα πιάλν ησλ πξνβιεπφκελσλ εζφδσλ-

εμφδσλ (financial plan) γηα ηα επφκελα 2 κε 3 ρξφληα θαη αθνχ γλσξίδεη πάλσ θάησ ηη 

ηνλ πεξηκέλεη μεθηλάεη λα ςάρλεη γηα ρξεκαηνδφηεζε. Καη θάπνπ εδψ ήξζε ε ψξα ηνπ 

ιαλζαξίζκαηνο, πξνζεγγίδεη ηνπο πξψηνπο πειάηεο γηα λα πνπιήζεη θαη κεηά ηδξχεη 

εηαηξία. Ζ εηαηξία, πνπ ελδείθλπηαη λα θηηαρηεί απφ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, 

είλαη ε ΗΚΔ, ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία, ζηελ νπνία κπνξεί λα έρεη έζησ θαη 

1 επξψ θεθάιαην θαη ζηελ νπνία κπνξεί λα είλαη 1 κέηνρνο, αζθαιηζκέλνο ζηνλ 

ΟΑΔΔ. Καιφ ζα ήηαλ λα θξνληίζεη ηα ππφινηπα κέιε λα κελ έρνπλ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, γηαηί απηφ ζα επηβαξχλεη φιν ην εγρείξεκα θαη ζα δεκηνπξγήζεη κεγάια 

πξνβιήκαηα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηε ζπλέρεηα. ηελ ΗΚΔ, νη κέηνρνη, κπνξνχλ 

λα εηζθέξνπλ θαη ζε είδνο, φπσο ππεξεζίεο ή ηερλνγλσζία. Σελ ΗΚΔ ιέλε πσο 

κπνξείο λα ηελ μεθηλήζεηο κε 1 επξψ. Απηφ φκσο δελ ηζρχεη. Θα πξέπεη λα βάιεηο έλα 

κηθξφ θεθάιαην, 5.000 κε 6.000 επξψ γηα λα κπνξέζεηο λα έρεηο ηα πξψηα ζνπ έμνδα. 

Γηαηί κεηά, ζα πξέπεη λα γίλεη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη απηφ θνζηίδεη 

πνιχ. 

Έλαο λένο startuper πξέπεη λα πξνζέμεη πνιχ ζε νηηδήπνηε θάλεη ζε ζρέζε κε ηα 

ρξήκαηα πνπ ραιάεη. Γελ πξέπεη λα μνδεχεη ηα ρξήκαηα ηνπ ζε νηηδήπνηε εθηφο απφ 

ην πξντφλ ηνπ πξηλ ηηο πσιήζεηο θαη θάπνηα αξρηθά θέξδε. ε απηή ηε θάζε δελ 

πξέπεη λα ηνλ απαζρνινχλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα φκνξθα γξαθεία. Τπάξρνπλ 

εμαηξεηηθνί εηδηθνί ρψξνη νη νπνίνη κηζζψλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ειέγρεη ην 

θφζηνο ηνπ. Κακία εηαηξία δελ έθιεηζε πνηέ, γηαηί δελ είρε σξαία γξαθεία. ιεο 

θιείλνπλ, απφ έιιεηςε θεθαιαίνπ θίλεζεο. Δπίζεο, θαιφ ζα είλαη λα απνθχγεη ηελ 

πξφζιεςε ππάιιεισλ κε ΗΚΑ, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, γηαηί ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο, ζα έρεηο πςειφ θφζηνο θιεηζίκαηνο ηεο εηαηξίαο. Θα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη Freelancers κε θαιέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ψζηε λα κελ έρεη ΗΚΑ, 

αθφκα θαη αλ ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη θάηη παξαπάλσ. Ο θάζε λένο επηρεηξεκαηίαο 

πξέπεη λα μέξεη πσο ιεηηνπξγεί ε εηαηξία ηνπ θαη λα γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηηο αξρέο. Γελ πξέπεη λα αθήλεη ην ινγηζηή ηνπ λα θάλεη 

φιεο ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα έρεη πιήξε γλψζε. Γηα λα κπνξέζεη λα πεηχρεη 

πξέπεη λα έρεη ην πάλσ ρέξη λα θάλεη δηνξζψζεηο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδνληαη. 
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ην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ελφο λένπ επηρεηξεκαηία απαξαίηεην είλαη λα ππάξρεη ε 

ζθέςε ηεο απνηπρίαο, εηδηθά αλ είλαη δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο, δειαδή CEO ή 

Πξφεδξνο. Γηαηί φια, βαξχλνπλ εθείλνλ πξνζσπηθά. απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ άθξε έλα θεθάιαην ησλ 5.000- 10.000 επξψ γηα λα 

κπνξέζεη λα θιείζεη ηε  επηρείξεζε ηνπ. ζν πην γξήγνξα έξζεη ε απνηπρία ηφζν πην 

κηθξφηεξν ζα είλαη θαη ην θφζηνο. ηελ Διιάδα γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο εηαηξία κε 2 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ην θφζηνο απηφ κπνξεί λα θηάζεη θαη πάλσ απφ 30.000 επξψ. 

 

2.3. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα κηα επηηπρεκέλε startup: 

1. Γηα λα έρεη επηηπρία κηα startup επηρείξεζε ππάξρνπλ θαη θάπνηνη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί, νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

2. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ελφο startup δελ 

είλαη νχηε ε θαηλνηφκα ηδέα αιιά νχηε θαη ηα ρξήκαηα. Δίλαη ε νκάδα, είλαη 

εθείλε πνπ ζα θηηαρηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδξπηή κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα. Ζ 

νκάδα πνπ ζα επηιέμεη ν θάζε επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα έρεη πάλσ απφ φια 

ζέιεζε, επηκνλή, ππνκνλή θαη πίζηε ζε απηφ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα 

δεκηνπξγήζεη. 

3. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο θαη ηδηαίηεξνο παξάγνληαο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

πξνβιεζεί θαη ζα πξνσζεζεί ην εγρείξεκα. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα κέζα απφ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη 

ζπλερφκελεο παξνπζηάζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο κε θάζε ηξφπν. 

4. Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε αμία πνπ έρεη ε ηδέα ηνπ θάζε startuper ε 

νπνία αλάκεζα ζηελ πξσηνηππία θαη ηελ θαηαλαισηηθή αλάγθε πνπ έρεη ζα 

έπξεπε λα απαξηίδεηαη θαη απφ έλα απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο 

επεθηαζηκφηεηαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη θάησ απφ ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο λα γηγαλησζεί.  

5. Δπηπξφζζεηα έλαο αθφκε παξάγνληαο είλαη φηη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζα έπξεπε 

ηδαληθά λα γίλνληαη απφ ηνπο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη εθηφο απφ ηα ρξήκαηα πνπ 

ζα πξνζθέξνπλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηδέαο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ελεξγά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

6. Σέινο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ πεξηνξίδεηαη ε ηδέα κφλν ζην πεξηβάιινλ γηα ην 

νπνίν δεκηνπξγήζεθε αιιά λα απμεζεί ε δπλαηφηεηα λα γίλεη εθαξκνγή θαη 
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ζε πεξηζζφηεξεο αγνξέο άιισλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθέο λννηξνπίεο, 

απμάλνληαο έηζη ηηο πσιήζεηο ηεο. (ΚΔΜΔΛ) 

2.4. Λόγοι που οδηγούν ςτην αποτυχία μιασ startup επιχείρηςησ. 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρία κηαο 

ηέηνηνπ είδνπο επηρείξεζεο σζηφζν ζην μεθίλεκα κε αξθεηή πξνζνρή ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα μεπεξάζεη ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο ιφγνπο θαη λα κπνξεί λα απμήζεη 

ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κε δηαθνξά. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη: 

1. Τπνινγίδνληαο ηα έζνδα πξηλ απφ ηνπο πειάηεο: απηφο είλαη ν κεγαιχηεξνο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξεο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο απνηπγράλνπλ. 

2. Γελ ζθέθηνληαη έμππλα: Τπάξρεη φλησο πξαγκαηηθή αλάγθε ηνπο πξντφληνο 

πνπ ιαλζάξεηε ζηελ αγνξά; Ο θαηαλαισηήο αγνξάδεη ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπ. 

Γηα απηφ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ ζθνπεχεη λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε 

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξαγκαηηθά ζην πξφβιεκα ρηιηάδσλ αλζξψπσλ θαη 

φρη κφλν ζε εθείλνπο ηνπο ιηγνζηνχο θίινπο θαη ζπγγελείο. 

3. Μέλνπλ ήζπρνη κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηιέμεη γηα νκάδα: Ο ππξήλαο ηεο 

νκάδαο πνπ έρεη θηηαρηεί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη. Αλ ε νκάδα είλαη 

κέηξηα αλάινγε ζα είλαη θαη ε πξνζθνξά πξνο ηελ αγνξά. Καλείο 

επηρεηξεκαηίαο δελ πξέπεη λα κέλεη ήζπρνο κε ηελ πξφζιεςε θαη λα κελ 

ζπκβηβάδεηαη κε ηίπνηα ιηγφηεξν ζθεπηφκελνο φηη είλαη λενζχζηαηε 

επηρείξεζε. 

4. Μελ αλαβάιεηο ηελ εθηφμεπζε ζνπ: εάλ μνδεχεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο ζε 

κηθξναιιαγέο θαη ζηελ ππνηηζέκελε ηειεηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, απηφ δελ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί πνηέ. Σα πξντφληα εμειίζζνληαη κε ην πέξαζκα κηαο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ κέζα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ πειαηψλ θαη κε ηε 

ρξήζε. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη λα θηηάμεη έλα 

πξντφλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθήζεη ηνλ πειάηε λα απνθαζίζεη αλ έρεη αμία ή 

φρη. 

5. Ζ κε πξνζαξκνγή: νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο απνηπγράλνπλ ζε 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο επεηδή αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

δπλακηθέο αιιαγέο, ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν πειάηεο θαη ε αγνξά. Σν 
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δεηνχκελν είλαη λα πξνζαξκνζηνχλ αιιά ην βαζηθφηεξν δεηνχκελν είλαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ γξήγνξα. 

6. Έιιεηςε ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ: πρλά νη λέεο startup επηρεηξήζεηο μεκέλνπλ 

απφ κεηξεηά είηε επεηδή ζηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη αλαγθαζκέλνη 

λα θαιχςνπλ έμνδα, ηα νπνία δελ είραλ ππνινγίζεη, είηε πνιχ απιά δελ είραλ 

θάλεη κηα ζσζηφηεξε δηαρείξηζε ηνπο. Γηα λα κελ είλαη απηφο έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ζα πξέπεη λα θιείζεη ε επηρείξεζε ν θάζε επηρεηξεκαηίαο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη  ην θφζηνο γηα λα θαιχςεη επαξθψο ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

7. Marketing: κηα ιέμε κε ην κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ επηηπρία ηνπ πξντφληνο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ 

εκπνξεχνληαη ηελ εθθίλεζε λέσλ εηαηξεηψλ ηνπο , αληί γηα ηελ ζπαηάιε 

ρξεκάησλ ζε δηαθήκηζε . Οη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο απιά δελ μέξνπλ 

πψο λα ρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηελ ηερλνινγία. Δθκεηαιιεπηείηε ηε δχλακε ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο , δεκηνπξγήζηε θαη  ζπκκεηέρεηε ζε 

θνηλφηεηεο , απεπζπλζείηε ζε επηξξνέο , θαη αξρίζηε πξηλ αθφκε ην πξντφλ ζαο 

μεθηλήζεη . Σν θαιφ κάξθεηηλγθ δελ απαηηεί ρξήκαηα, αιιά πνιχ ρξφλν . Αλ 

ζέιεηε λα θηάζεη ζε κηα κεγαιχηεξε κάδα , πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη 

λα επελδχζεηε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα θηάζεηε ζε απηνχο. 

8. Όπαξμε πςεινχ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν: ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζπαζνχλ αλ εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, γηα απηφ ην 

ελδερφκελν κηα λέα startup επηρείξεζε λα βγεη εθηφο αληαγσληζκνχ είλαη 

πάληα αλνηρηφ, είηε ιφγσ χπαξμεο άιισλ εγέηηδσλ επηρεηξήζεσλ είηε ιφγσ 

άιισλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε εκπνδίσλ 

εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

9. Σέινο, ηα δεηήκαηα πνηφηεηαο-ηηκήο, δειαδή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία ησλ λέσλ startup επηρεηξήζεσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα θαηαλαιψλνπλ πξντφληα ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα κε ηελ θαηψηεξε δπλαηή ηηκή. Γηα απηφ, ινηπφλ, ε 

ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ησλ λέσλ startup επηρεηξήζεσλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά θαη φρη κε βάζε ην δηθφ ηνπο πςειφηεξν 

δπλαηφ θέξδνο. (1HOST , 2017) 
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2.5.  Η μεθοδολογία lean startup (Λιτή επιχειρηματική εκκίνηςη) 

Σειεπηαία έρεη πξνηαζεί κηα λέα κέζνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξντφλησλ, ε ιεγφκελε lean startup φπσο δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Ries (2011) ν νπνίνο 

έδσζε ηελ ηδέα απηήο κεζνδνινγίαο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ σο ηδξπηήο θαη 

ζχκβνπινο startup επηρεηξήζεσλ. Ο Eric Ries ιέεη φηη νη startups κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο κε ηελ πηνζέηεζε 

ελφο ζπλδπαζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, ηεο επαλαιεπηηθήο θπθινθνξίαο πξντφλησλ, 

ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο κάζεζεο. Οη startup επηρεηξήζεηο ζηελ αξρή αλαδεηνχλ έλα 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. ηε ζπλέρεηα δνθηκάδνπλ, αλαζεσξνχλ, ζέηνπλ θαη 

απνξξίπηνπλ ππνζέζεηο, ζπγθεληξψλνπλ ζπλερψο πιεξνθνξίεο θαη ζρεδηάδνπλ ην 

πξντφλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπαηάιεο ηνπ πνιχηηκνπ 

ρξφλνπ ηνπο θαη ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα μφδεπαλ ζε θάηη πνπ ηειηθά δελ ζα είρε 

απήρεζε. 

Ζ θηινζνθία ηεο κεζφδνπ lean startup επηδηψθεη λα θάλεη απαινηθή ησλ πεξηηηψλ 

πξαθηηθψλ θαη λα απμήζεη ηελ αμία εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ην ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο έηζη ψζηε νη startups λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο. 

Ζ “Lean Startup” είλαη κηα πνιχ πξφζθαηε κέζνδνο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε δνθηκή ζηελ 

αγνξά θαη ηε αδηάιεηπηε βειηίσζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο κηαο 

επηρείξεζεο. Ο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο λα 

θαηαιάβνπλ πνην είλαη ηειηθά ην ζσζηφ πξντφλ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ, κε 

άιια ιφγηα εθείλν πνπ ζέινπλ νη πειάηεο θαη ζα πιεξψζνπλ γηα απηφ. Καη ζηε 

ζπλέρεηα λα ην ιαλζάξνπλ ην ζπληνκφηεξν. Ζ κεζνδνινγία απηή δείρλεη πσο κηα λέα 

επηρείξεζε κπνξεί λα επηβηψζεη ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

πσο λα πξνρσξήζεη ρσξίο επελδπηηθά θεθάιαηα, επηηπγράλνληαο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα. (ΚΔΜΔΛ, 2016) 

2.5.1. Βαζηθέο αξρέο ηνπ Lean startup: 

1. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη παληνχ. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα απνδψζεη ζε 

επηρεηξήζεηο αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο 

δεκηνπξγψληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ζπλζήθεο αθξαίαο 

αβεβαηφηεηαο. 
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2. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη κάλαηδκελη. Ζ επηρεηξεκαηηθή 

εθθίλεζε δελ παξάγεη απιψο έλα πξντφλ, είλαη ζεζκφο θαη επνκέλσο 

ρξεηάδεηαη λένπ ηχπνπ δηνίθεζεο ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα 

αληαπεμέξρεηαη ζην πιαίζην ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

3. Σεθκεξησκέλε κάζεζε. θνπφο κηα λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη λα κάζεη θαλείο πψο λα θάλεη ηελ επηρείξεζε ηνπ βηψζηκε. Με ηελ 

δηεμαγσγή ζπρλψλ πεηξακάησλ πνπ δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηνλ επηρεηξεκαηία λα 

δνθηκάδεη θάζε ζηνηρείν ηνπ νξάκαηφο ηνπ απηή ε κάζεζε κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί. 

4. Υηίδσ – απνηηκψ – καζαίλσ. Ζ νπζηαζηηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο είλαη λα κεηαηξέπεη ηδέεο ζε πξντφληα λα απνηηκά 

ην θαηά πφζν αληαπνθξίλνληαη νη πειάηεο θαη έπεηηα λα καζαίλεη πψο λα 

αιιάδεη θαηεχζπλζε ή λα επηκέλεη ζηελ ίδηα. 

Οη αξρέο ηεο ιηηήο επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο θάλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα νιφθιεξε λέα γεληά ηδξπηψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλάγθε λέσλ ηδεψλ γηα ην πψο λα ρηίζνπλ κηα 

επηηπρεκέλε επηρείξεζε. (Blank, Why the Lean Start-Up Changes Everything, 

2013) 

2.6. Γιατί να ξεκινήςει κάποιοσ startup επιχείρηςη; 

Χο φξνο λενθπείο επηρείξεζε ζηα αγγιηθά startup έγηλε επξένο γλσζηφο φηαλ 

επηρεηξήζεηο κε θαηάιεμε .com ηδξχζεθαλ ζην δηαδίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνχζθαο ησλ dot.com
2
 . πσο πξναλαθέξζεθε νη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη 

θαηλνηφκεο, ζπλδένληαη κε πςειή αλάπηπμε θαη επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κηα λέα αγνξά ή λα εμειίμνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα. Μηα ηππηθή επηρείξεζε δελ 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη κεγάιε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε ζρέζε κε κηα 

επηηπρεκέλε startup επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη νη startups έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απμεζνχλ ξαγδαία κε κηθξή δαπάλε θεθαιαίνπ θαη πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ζε 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νη επελδπηέο έιθνληαη πην ζπρλά απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ν αξρηθφο ζθνπφο δεκηνπξγίαο κηαο 

startup επηρείξεζεο δελ απνζθνπεί ζην θέξδνο αθνχ ππάξρνπλ θαη πην εχθνινη 

                                                           
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
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ηξφπνη γηα λα επηηεπρζεί απηφ. Άιισζηε φζνη μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ κηα 

ηέηνηα επηρείξεζε αλαθέξνπλ πσο δελ είραλ θαληαζηεί πφζν δχζθνιε θαη επίκνλε 

δηαδηθαζία είλαη. Έηζη ινηπφλ μεθηλάεη θαλείο κηα startup φηαλ ληψζεη ηελ αλάγθε 

λα δψζεη ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα μεθηλήζεη θάπνηνο κηα ηέηνηα επηρείξεζε: 

1. Ζ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί θάηη λέν απφ ην κεδέλ. Δίλαη πνιχ ειάρηζηα 

ηα επαγγέικαηα πνπ ζνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεηο θάηη απφ ην 

απφιπην ηίπνηα. 

2. Μηα ηεξάζηηα πεγή γλψζεο. 

3. Δίλαη ε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζα παξαθηλήζεη 

θάπνηνλ λα μεθηλήζεη. Αμίδεη λα γίλεη θαλείο επηρεηξεκαηίαο γηα λα δήζεη κηα 

εκπεηξία πνπ πεξηιακβάλεη επηηπρίεο, απνηπρίεο, αβεβαηφηεηα θαη 

επηθνηλσλία. 

4. Δθθίλεζε κε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα. 

5. Ζ ηνπνζεζία δελ παίδεη θαη ηφζν κεγάιν ξφιν αθνχ κηα επηρείξεζε ηέηνηνπ 

ζηπι κπνξεί λα δνπιεχεη θαη κέζα απφ ην ηληεξλέη. 

6. Πξνψζεζε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

7. Γηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ. Τπάξρεη κεγάιν θάζκα επελδπηψλ θαη αλάινγα 

κε ην ζηάδην ηεο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληιήζεη θαη ην αλάινγν θεθάιαην. 

8. Ζ πεξίπησζε απνηπρίαο, δελ είλαη θαη θάηη ην ηφζν θαθφ. Μηα απνηπρία ζε κηα 

startup δελ ζεκαίλεη θαη απνηπρία ζηε δσή. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην ν 

επηρεηξεκαηίαο ζα πιεγσζεί ζπλαηζζεκαηηθά θαη νηθνλνκηθά φκσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη φια φζα απνθφκηζε γηα ηε δεκηνπξγία θάηη λένπ ή γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα άιιε εηαηξία πνπ πηζηεχεη ζε απηή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

3.1.τάδια χρηματοδότηςησ. 

Σν πην θξίζηκν ζέκα ζηελ εθθίλεζε κηαο startup επηρείξεζεο είλαη ε αλαδήηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εχξεζε ηεο νπνίαο απαξαίηεην θνκκάηη είλαη λα γίλεη κηα 

έξεπλα πνπ ζα επηθπξψζεη, ηεθκεξηψζεη θαη αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηελ ηδέα θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, θαζψο θαη ηελ απνηίκεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δπλακηθήο 

γηα λα πξνζειθχζεη ηνπο επελδπηέο νη νπνίνη έιθνληαη απφ ην ρακειφ θφζηνο 

εθθίλεζεο ηνλ πςειφ θίλδπλν, ηηο πςειέο απνδφζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο κεγέζπλζεο. 

Ζ αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί θχξην κέιεκα θάζε επηρείξεζεο θαη 

πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο αξρηθέο ηεο αλάγθεο κηα επηρείξεζε πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη εμαζθάιηζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε παξερφκελε απφ ην νηθνγελεηαθφ θαη 

θηιηθφ πεξηβάιινλ, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα ηελ  

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δηαδηθαζίαο θαη άιινη ζχγρξνλνη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κε θεθάιαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδηψηεο επελδπηέο ην δεκφζην θαη ηελ επξσπατθή έλσζε. 

Οη νηθνλνκηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο κεηαβάιινληαη ζπλερψο εθφζνλ έξρεηαη 

αληηκέησπε κε δηάθνξεο πξνθιήζεηο, έηζη ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα γλσξίδεη ζε 

πνην ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαη πνηα ρξεκαηνδνηηθή ιχζε 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο θχθινο δσήο ηεο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα. 

i. Σν ζηάδην ηεο γέλλεζεο ή εθθίλεζεο: ζε απηφ ην ζηάδην νη πηζαλέο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ε απηνρξεκαηνδφηεζε, 

ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη 

(business angels). 

ii. Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο: πξνυπφζεζε απηνχ θαη ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ είλαη 

ε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο ζην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο αθνχ ν θίλδπλνο ηεο 

απνηπρίαο είλαη πνιχ πςειφο. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε επηβίσζε ε επηρείξεζε 

κπαίλεη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο. Σα έζνδα αξρίδνπλ λα απμάλνληαη αιιά νη 

επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα κελ είλαη αθφκε θαη ηφζν θεξδνθφξεο αθφκα θαη 

αλ ε θχξηα πεγή είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. 
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iii. Σν ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο: απηφ είλαη ην ζηάδην φπνπ ε επηρείξεζε δνθηκάδεη 

ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Δδψ ν θίλδπλνο κεηψλεηαη 

θαζψο ηα έζνδα παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή αλάπηπμε. 

iv. Σν ζηάδην ηεο πηψζεο ή θάζε αλαγέλλεζεο: ζην ηειηθφ πιένλ ζηάδην ε 

επηρείξεζε θαζίζηαηαη ηθαλή λα επηιέμεη ηε κνξθή εμφδνπ ηεο. 

Κάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί ζην μεθίλεκα ηεο, φκσο νη startup 

επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη ζπρλά αχμεζε ρξεκαηνδφηεζεο αθφκε θαη φηαλ είλαη 

θεξδνθφξεο γηαηί νπζηαζηηθά νη επηηπρεκέλεο startup επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε σο κέζν επίηεπμεο ηεο αλάπηπμεο ηνπο. (ErgoQ, 2014) 

 

Εικόνα 2. Ενδεικτική εικόνα για χρηματοδότηςη επιχειρήςεων. 

 

3.2. Πηγέσ Φρηματοδότηςησ  

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δηαρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη 

εζσηεξηθέο πεξηιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά θεθάιαηα θαη ηα θεθάιαηα πνπ πξνήιζαλ 

απφ νηθνγέλεηα θαη θίινπο (3F family, friends, founders). Ζ εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα αληιεζεί απφ δηάθνξεο πεγέο. Οη βαζηθέο πεγέο γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηία είλαη ην ίδην ην θεθάιαην ηνπ ηδηνθηήηε, νη ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο, νη 

εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture Capital) θαη αλεπίζεκνη 

άηππνη επελδπηέο, ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ 

(factoring), ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο (crowd funding). 

3.2.1.Κεθάιαηα ηδηνθηεηώλ: απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζην 

ζηάδην ηεο εθθίλεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ην θεθάιαην εθείλν πνπ απαηηείηαη γηα 
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λα απνδεηρζεί φηη ε γεληθή ηδέα ηεο λέαο επηρείξεζεο είλαη εθηθηή θαη βηψζηκε. 

Απνηειεί εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη είλαη ε κεγαιχηεξε πεγή ηεο άηππεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα startup επηρεηξήζεηο. 

3.2.2.Σξαπεδηθόο Γαλεηζκόο: είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αλαδήηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη ηξάπεδεο δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξνζθέξνπλ δάλεηα γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ φκσο ε 

βησζηκφηεηα θαη νη πξννπηηθέο ηεο ην δηθαηνινγνχλ. 

3.2.3.Υξεκαηνδνηηθή κίζζωζε (Leasing): είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκε θαηά ην 

δεχηεξν ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο εθεί φπνπ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί 

λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

είλαη έλαο κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε 

λα δεκηνπξγήζεη ή λα επεθηείλεη ηνλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ ηεο ρσξίο ηε ρξήζε 

δηθψλ ηεο θεθαιαίσλ. 

3.2.4.Πξαθηόξεπζε Απαηηήζεωλ (Factoring): απνηειεί κηα ζχγρξνλε κνξθή 

βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο. Δθαξκφδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο αλψλπκεο 

εηαηξίεο πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνπο απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Κάζε 

επηρείξεζε πνπ πνπιά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο κε πίζησζε ζην εμσηεξηθφ 

αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεπζπλζεί ζε έλαλ πξάθηνξα 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εθρσξήζεη ζε απηφλ ην ζχλνιν ή έλα 

κέξνο ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο. ηε ζπλέρεηα κε βάζε πάληα ηη επηζπκεί ε 

επηρείξεζε ή ν πσιεηήο ν factoring αλαιακβάλεη: 

 ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο/πσιεηή θαη 

ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ ηεο θηλδχλνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ην ελδερφκελν 

κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο. 

 ηε δηαρείξηζε, ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο/πσιεηή. 

 ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

3.2.5.Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels): Δίλαη ηδηψηεο επελδπηέο νη 

νπνίνη δηαζέηνπλ θεθάιαην θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν κε 

ηε κνξθή ηεο καθξνπξφζεζκεο επέλδπζεο. Πξαγκαηνπνηνχλ άκεζεο επελδχζεηο, 
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επηδηψθνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επελδπηέο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξνζθέξνληαο 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη παξέρνληαο θεθάιαηα ζπνξάο θαη εθθίλεζεο. 

Δπηπιένλ επελδχνπλ ζε εκπεηξία κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζνπλ ηηο startup επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο. 

πάληα δεηνχλ εγγπήζεηο θαη ζπλήζσο είλαη πην επέιηθηνη απφ ηνπο ζεζκηθνχο 

επελδπηέο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο γηα ηελ επηηπρία κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο δελ ρξεηάδνληαη 

απαξαίηεηα πςειά θεθάιαηα αιιά ε ππνζηήξημε ηεο ηδέαο θαη ε ζπλνιηθή 

πξνζηηζέκελε αμία ελφο επηρεηξεκαηία. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ ρξεζηκεχεη σο θηλεηήξηα δχλακε αθνχ 

ζεσξείηαη φηη νη επελδχζεηο ηνπο βνεζνχ ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαζηνχλ πην έηνηκεο, 

δίλνληαο έηζη ψζεζε ζηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηνπο θαη ηελ  πηζαλφηεηα επίηεπμεο 

κηαο επηηπρεκέλεο εμφδνπ. 

3.2.6.Δπηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (Venture Capital): είλαη ε θχξηα πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο θαη είλαη έλα είδνο 

θεθαιαίνπ πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο επελδπηέο ζην πξψηκν ζηάδην ηεο επηρείξεζεο θαη 

έρεη πνιχ πςειφ θίλδπλν. Δπελδχνπλ ζε λέεο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ απνθφκηζε 

πνζνζηνχ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ ην χςνο ην νπνίν πνηθίιεη αλάινγα κε ην 

χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο. 

Οη εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζπλήζσο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε επελδπηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη κπνξνχλ λα επελδχνπλ: 

 ε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 

 ε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο  

 Με ζπγθεθξηκέλα πνζά επέλδπζεο  

 ε ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν  

 Με ζπγθεθξηκέλν ηχπν ρξεκαηνδφηεζεο 

 Με δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο απφδνζεο ή ξεπζηνπνίεζεο  

 Με ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ή φρη. 

Ζ θαιχηεξε επηινγή πνπ δεκηνπξγεί ηε κέγηζηε δπλαηή αμία γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γίλεηαη φηαλ ηα θξηηήξηα επέλδπζεο ηεο εηαηξείαο επηρεηξεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζπκθσλνχλ κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηεο επηρείξεζεο. 
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3.2.7.Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεωλ (Business Incubators): είλαη έλαο 

νξγαληζκφο πνπ ζθνπφ ηνπ έρεη ηελ επηηάρπλζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ ξαγδαία αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

παξέρνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδφηεζε θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο φπσο 

θαζνδήγεζε, θπζηθφ ρψξν, ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, εμνπιηζκφ, δίθηπν επαθψλ κε 

πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. θνπφο ηεο ζεξκνθνηηίδαο είλαη λα αλαπηχμεη ηε λέα 

επηρείξεζε κέρξη ην ζεκείν εθείλν φπνπ απηή λα κπνξεί λα θαηαζηεί ηθαλή ψζηε λα 

αλαδεηήζεη κε επηηπρία ρξεκαηνδφηεζε κέζσ άιισλ κνξθψλ θαη λα εηζαρζεί κε 

ζηαζεξφηεηα ζηελ αγνξά έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηε ζσζηή ππνδνκή. 

Κριτήρια ειςόδου νέων επιχειρήςεων περιλαμβάνουν: 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο. 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην φπνπ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα 

πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ αλαπηχζζεη ε ππνςήθηα επηρείξεζε θαη νη 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

πθηζηάκελα ζηελ αγνξά. 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν (βησζηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, 

εθαξκφζηκν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, θεθάιαην θίλεζεο θαη επελδπηηθέο 

αλάγθεο, δπλαηφηεηα επέθηαζεο). 

 

3.2.8.Crowdfunding: Ζ ζπκκεηνρηθή ρξεκαηνδφηεζε ή αιιηψο ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ην πιήζνο είλαη κηα δεκνθηιήο θαη ζρεηηθά λέα κέζνδνο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ 

απφ κεγάιν αξηζκφ ελδηαθεξφκελσλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην δηαδίθηπν. Μέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο ην επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

κεγάιν θχθιν ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ φηαλ θάπνηα ηδέα ηνπο 

ρξεηάδεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα απηφ άιισζηε θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο. Με 

απηή ηε δηαδηθαζία επηηξέπεηε ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ απφ έλα 

κεγάιν κέγεζνο πηζαλψλ ρξεκαηνδνηψλ γηα επέλδπζε ζε λέεο επηρεηξήζεηο ή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 

Σν επελδπηηθφ Crowdfunding απνηειεί κία ηάζε πνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη ην 

επηθξαηέζηεξν ηδηαίηεξα ζηηο startups επηρεηξήζεηο. (Tariq, 2013) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

4.1. Οριςμόσ: 

Ο αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα παξά ην γεγνλφο φηη γλψξηζε ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεξλάεη ε ρψξα καο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα 

ζπλερίδεη λα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

απαζρφιεζεο, κε ηηο εμαγσγέο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/3 

ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ζηελ Διιάδα. 

Ζ Διιεληθή γε καο πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία δηαθφξσλ εηδψλ, απφ ηελ 

ηξνθή καο ηα ξνχρα πνπ θνξάκε κέρξη θαη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε θαη γεληθφηεξα 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε. ια ηα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ απζηεξά φιεο 

ηηο επξσπατθέο θαη παγθφζκηεο απαηηήζεηο κε ηελ θαηάιιειε ηππνπνίεζε θαη ηνλ 

θαηάιιειν πνηνηηθφ έιεγρν. ηελ Διιάδα νη αγξφηεο θαίλεηαη φηη δηαζέηνπλ  πςειή 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηερλνινγία 

αμηνπνηψληαο ηελ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Χζηφζν είλαη αλαγθαία ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαβαζκίζνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο  ζηηο αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη λα μέξνπλ λα ηηο δηαρεηξίδνληαη. 

 

 

Εικόνα 3. Ενδεικτική εικόνα για εκπαίδευςη και κατάρτιςη. 

 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ ειιήλσλ αγξνηψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθίι ηνπο. Έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε γηα ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε 
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εηδηθφηεξα ζηνπο λένπο αγξφηεο, πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο ηα νπνία σζηφζν ζρεηίδνληαη κε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ παξαγσγψλ ηεο θάζε πεξηνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη αγξφηεο ζα 

νδεγεζνχλ ζε ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπο θαη ζα 

βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπο. Γεληθφηεξα νη αγξφηεο, θαη 

θπξίσο νη λένη, έρνπλ αλάγθε εμεηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο 

πνπ επηιέγνπλ, θαζψο θαη θαηεχζπλζεο γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

πδάησλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηέθνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα, είηε θάπνηνη σο παξαγσγνί είηε σο 

θαηαλαισηέο. Αμηφινγα πξντφληα απφ αμηφινγεο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θάλνπλ 

ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ αγνξά ηφζν ζε επίπεδν παξαγσγήο φζν θαη ζε επίπεδν 

branding ελψ άιιεο ζπλδπάδνπλ θαη ηα δπν. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ εξγαζία φπνπ νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη 

λα επηιχζνπλ. 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θαη θαζνξηζηηθφο παξάιιεια παξάγνληαο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

αγξνδηαηξνθήο είλαη ε θαηλνηνκία. Πξντφληα θαη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

θαηλνηφκα/θαηλνηφκεο μερσξίδνπλ ζε ζχγθξηζε κε άιια/άιιεο. Μειέηεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί δείρλνπλ φηη ε Διιάδα γεληθά πζηεξεί πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξα θαηλνηφκα πξντφληα απφ 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. 

O αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο θαη θαη‟ επέθηαζε ε αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ 

θεξδίζεη πιένλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο «επηρεηξεκαηηθήο» πίηαο, θαζψο ζηξέθνληαη 

ζηε θαηλνηνκία. 

ήκεξα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα νιφθιεξν αγξνηηθφ νηθνζχζηεκα απφ Startups, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ εθηείλνληαη απφ ινγηζκηθά κέρξη θάξκεο λέαο γεληάο κε 

βηνινγηθά πξντφληα. Καζψο απμάλεηαη ν πιεζπζκφο, απμάλεηαη θαη  ε αλάγθε 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη νη ηερλνινγηθέο εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ πιένλ ινγηζκηθά γηα 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, λέεο πξνεγκέλεο θαη πην γξήγνξεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα λα γίλεη ν ηνκέαο πην 

απνηειεζκαηηθφο. 

http://www.fortunegreece.com/article/city-crop-ena-elliniko-hi-tech-thermokipio-sto-saloni-tou-pagkosmiou-sinedriou-epichirimatikotitas/
http://www.fortunegreece.com/article/centaur-analytics/
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4.2. Οριςμόσ τησ καινοτομίασ: 

Με ηνλ φξν θαηλνηνκία ελλνείηαη θάζε λέα θαη πξσηνπνξηαθή ηδέα γηα ηελ πινπνίεζε 

θάπνηνπ πξάγκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή λέσλ εθεπξέζεσλ ή αλαθαιχςεσλ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ απνηειέζκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηλνηνκία 

είλαη ε παξαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο (αγαζνχ ή ππεξεζίαο), ε εθαξκνγή κηαο λέαο 

δηαδηθαζίαο ή κηαο λέαο κεζφδνπ κάξθεηηλγθ, αθφκα θαη ε νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί. 

Θεσξεηηθά έλα λέν ε βειηησκέλν πξντφλ ιέκε φηη έρεη πινπνηεζεί φηαλ εληάζζεηαη 

ζηελ αγνξά ελψ νη λέεο δηαδηθαζίεο, κέζνδνη κάξθεηηλγθ ζεσξείηαη φηη πινπνηνχληαη 

φηαλ αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηρείξεζε. 

4.3. κοπόσ τησ καινοτομίασ: 

θνπφο ηεο θαηλνηνκίαο είλαη λα θαηαζθεπάζεη λέα πξντφληα ζε κία φιν θαη πην 

αληαγσληζηηθή αγνξά. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ρξεηάδεηαη αξθεηή έκπλεπζε θαη 

απαηηείηαη πξσηνβνπιία ηφζν ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη 

ζηελ άκεζε θαη νηθνλνκηθή εθαξκνγή ηεο. Με ιίγα ιφγηα απιά θαη ζχληνκα ε 

θαηλνηνκία απνηειεί ην ιαλζάξηζκα ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά ή ηελ αλάπηπμε κηαο 

λέαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε κία επηρείξεζε. 

Μηα επηηπρεκέλε θαηλνηνκία πξέπεη πάληα λα ζηνρεχεη ζηελ πξσηνθαζεδξία θαη φρη 

ζην λα γίλεη κηα κεγάιε επηρείξεζε απφ ηελ αξρή γηαηί θαλείο δελ μέξεη πνπ κπνξεί 

ηειηθά λα θαηαιήμεη κηα θαηλνηφκα ηδέα. Γηα λα έρνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

ρξεηαδφκαζηε θάηη ζπγθεθξηκέλν, κηθξφ θαη παξάιιεια απιφ πνπ λα κελ ρξεηάδεηαη 

πνιιά ρξήκαηα θαη πνιινχο αλζξψπνπο θαζψο θαη λα απεπζχλεηαη ζε κηα κηθξή θαη 

πεξηνξηζκέλε αγνξά. Έηζη φηαλ ην πξντφλ ή ε επηρείξεζε είλαη έηνηκε λα βγεη ζηελ 

αγνξά λα κελ  πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο. 

Σέινο θάζε θαηλνηνκία πνπ ζέιεη λα γίλεη επηηπρία εθηφο απφ ην κέιινλ πξέπεη λα 

ζηνρεχεη θαη ζην παξφλ δηφηη ην κέιινλ είλαη εμαηξεηηθά απξφβιεπην θαη ίζσο θάηη 

θαηλνηφκν πνπ ζα μεθηλήζεη λα κελ θηάζεη πνηέ ζηελ πιήξε σξηκφηεηα ηνπ. 

(Υαηδεθσλζηαληίλνπ, 2009) 

4.4. Καινοτομίεσ ςτον αγροδιατροφικό τομέα: 

Απφ ην ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ ηδξπκα Θεζζαιίαο θαηλνηφκεο εθαξκνγέο έρνπλ 

αλαπηπρζεί είηε ζε ζπλεξγαζία κε κεγάινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο είηε 
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απηνδχλακα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηνπο θνηηεηέο. Οη θαηλνηνκίεο απηέο αθνξνχλ 

ηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη ηνλ ηνκέα 

ηξνθίκσλ. 

Πνην αλαιπηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο νη θαηλνηνκίεο 

απεπζχλνληαη ζηε θπηηθή παξαγσγή θαη πεξηιακβάλνπλ: λέαο γεληάο ηερλνινγίεο 

γεσξγηθήο κεραλνινγίαο θαη απηνκαηηζκνχο, ζπζηήκαηα ζεξκνθεπίσλ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ ειάρηζηε ελέξγεηα θαη λεξφ, απνδνηηθέο θαιιηέξγεηεο φπσο θαξπδηάο, 

ζχζηεκα πδξνπνληθήο ρνξηνλνκήο, ηερλνινγίεο αζθαιείαο ζηε γεσξγία, θπζηθά 

δηδαληνθηφλα θαη παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ.  

ηε δσηθή παξαγσγή έρνπλ αλαθαιπθζεί λέεο κέζνδνη αλαπαξαγσγήο πξφβαησλ θαη 

ρξήζε πνιπθαηλνιηθψλ πξνζζέησλ ζηελ εθηξνθή ρνηξηδίσλ, ελψ σζηφζν ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ αλαπηπρζεί λένη κέζνδνη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ γηα 

παξαγσγή ιηπάζκαηνο θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά απνδνηηθά 

αγξνδαζηθά ζπζηήκαηα. 

Σέινο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο εμαηξεηηθά 

θαηλνηφκα πξντφληα φπσο είλαη: ειηέο θαη αιιαληηθά εκπινπηηζκέλα ζε 

πνιπθαηλφιεο, θέηζαπ κε ζηέβηα, επηδφξπην κε βηνινγηθφ ξχδη ρσξίο δάραξε, 

ιεηηνπξγηθφ γηανχξηη κε βηηακίλε D, ραιβά Φαξζάισλ κε βειηησκέλε 

δηαηεξεζηκφηεηα. 

4.4.1. Υόξην ηαρείαο αλάπηπμεο: 

Αλάκεζα ζε φια ηα παξαπάλσ πεξηιακβάλεηαη θαη έλα ζχζηεκα πδξνπνλίαο γηα ηελ 

παξαγσγή ρνξηνλνκήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ηξνθή γηα ηα δψα θαη ζηηο πεξηφδνπο 

φπνπ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα 

παξαγσγήο ρφξηνπ ηαρείαο αλάπηπμεο 365 κέξεο ην ρξφλν αλεμαξηήησο θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ (θαινθαίξη – ρεηκψλα) ζηελ πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν θάζε θηελνηξφθνο 

γηα ηελ ηξνθή ησλ δψσλ ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Ζ παξαγσγή γίλεηαη ζε θαηλνηφκεο κνλάδεο θιηκαηηθά ειεγρφκελεο ζε ζεξκνθξαζία 

πεξίπνπ 20 βαζκψλ θειζίνπ θαη πγξαζία 60%, κε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ, παξάγεηε 

ζε κηα εβδνκάδα πεξίπνπ απφ έλα θηιφ ζπφξν δεκεηξηαθψλ, επηά κε νρηψ θηιά 

ρνξηνλνκή απαιιαγκέλε απφ κχθεηεο θαη παξαζηηνθηφλα. 

4.4.2. KetsupEco: 
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Ζ γλσζηή θέηζαπ ζε φινπο καο αιιά απαιιαγκέλε απφ δάραξε θαη ζπληεξεηηθά. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν πξντφλ πνπ πεξηέρεη ζηέβηα αληί γηα δάραξε, θαζψο θαη 

κε πξεβηνηηθέο ηδηφηεηεο θαη ρσξίο ζπληεξεηηθά. Ζ ζηέβηα είλαη ρακειήο ζεξκηδηθήο 

αμίαο θαη απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δάραξεο, ρσξίο απηφ λα 

επεξεάδεη ηε γεχζε ηεο θέηζαπ αιιά λα ηελ βειηηψλεη πεξηζζφηεξν. Αθφκε έρεη 

πξνζηεζεί έλαο θπζηθφο πνιπζαθραξίηεο, ε ηλνπιίλε ε νπνία είλαη έλα ηζρπξφ 

πξεβηνηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε άκπιν θαιακπνθηνχ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε νκνηνκνξθία θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηεο δνκήο ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη λα 

παξέρεη ηηο πξεβηνηηθέο ηδηφηεηεο ζην πξντφλ θάλνληαο ην έηζη έλα βηνιεηηνπξγηθφ 

ηξφθηκν. Δπηπιένλ, ε ηλνπιίλε έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κελ απμάλεη ην επίπεδν ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα θαη έηζη ην πξντφλ κπνξεί άθνβα λα θαηαλαισζεί απφ άηνκα πνπ 

δελ κπνξνχλ λα κεηαβνιίζνπλ ηελ δάραξε. Δλψ ην πξντφλ έρεη έληνλν νηθνινγηθφ 

ραξαθηήξα κηα θαη ε θχξηα πξψηε χιε πξνέξρεηαη απφ πηζηνπνηεκέλεο βηνινγηθέο 

ληνκάηεο.  

Σν KetsupEco κπνξεί λα δηαηεζεί πξνο πψιεζε ζηελ αγνξά ηφζν ζηελ Διιάδα φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ, ελψ ν απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν ειιεληθφ 

πξντφλ θέηζαπ, πνπ ζα πεξηέρεη ζηέβηα αληί γηα δάραξε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ρακειφο γιπθαηκηθφο δείθηεο. 

4.4.3. Σξνύθα 

Ζ ηξνχθα είλαη έλα είδνο καληηαξηνχ. Γηα λα θαιιηεξγεζεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε χπαξμε θαηάιιεισλ εηδψλ δέληξσλ φπσο είλαη ε θνπληνπθηά, ε θιακνπξηά 

θαη ν δξχο ελψ γηα ηε ζπιινγή ηεο ρξεηάδνληαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζθχινη. Τπάξρεη 

καχξε θαη ιεπθή ηξνχθα, γηα θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα ηδαληθή είλαη ε καχξε ιφγσ 

ηνπ φηη έρεη ρακειφηεξν θφζηνο θαη ιηγφηεξεο απαηηήζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ιεπθή 

ηξνχθα. Γηα λα θαιιηεξγήζεη θάπνηνο ηξνχθα δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο, 

ηερληθέο θαη θξνληίδα αιιά νχηε θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. 

4.4.4. ηέβηα θαη όρη δάραξε 

Ζ ζηέβηα είλαη έλα απηνθπέο θπηφ ηεο Βξαδηιίαο θαη ηεο Παξαγνπάεο. Παξαηεξείηαη 

φηη ζηελ Διιάδα ε απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε μεξά θχιια θηάλεη θαη ηα 600 θηιά 

αλά ζηξέκκα. 
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Ζ ζηέβηα ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε δάραξε. Υξεζηκνπνηείηαη σο γιπθαληηθφ εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα. Σν εθρχιηζκα ησλ θχιισλ ηεο είλαη 300 θνξέο πην γιπθφ απφ ηελ 

δάραξε φκσο ε ζεξκηδηθή ηεο αμία είλαη κεδεληθή, γηα απηφ θαη ζπλήζσο 

θαηαλαιψλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηεο αζζέλεηεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν δαραξψδεο δηαβήηεο. 

 

4.5. Βραβεία καινοτομίασ και ςυςκευαςίασ: 

Γηάθνξνη δηαγσληζκνί πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ θαηλνηνκίεο 

ηφζν ζε πξντφληα θαη εηαηξίεο φζν θαη ζε ζπζθεπαζίεο. Σν θεζηηβάι Διιάδα γηνξηή 

γεχζεηο ηελ άλνημε ηνπ 2014 απέλεηκε γηα πξψηε θνξά βξαβεία θαηλνηνκίαο. Χζηφζν 

ε εηαηξεία Παπαζηξάηνο δηνξγάλσζε θέηνο θαη γηα 2
ε
 ρξνληά ηα Startup - Scale up 

Greece Awards έλα νινήκεξν event απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλν ζηελ ειιεληθή 

θαηλνηφκν επηρείξεζε. Ζ δηνξγάλσζε είρε ηεξάζηηα ζπκκεηνρή, βξάβεπζε 20 

επηρεηξήζεηο ελψ απέλεηκε έπαηλν θαη ζηηο ππφινηπεο 48 επηρεηξήζεηο πνπ πέξαζαλ 

ζην δηαγσληζκφ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη βξαβεπκέλα θαηλνηφκα πξντφληα θαη 

επηρεηξήζεηο. 

4.5.1. Βραβεία καινοτομίας: 

 Υξπζφ βξαβείν ζην θεζηηβάι ηνπ αζελνξάκαηνο Διιάδα γηνξηή γεχζεηο 

έιαβε ην ειαηφιαδν enigma απφ ηνπο ειαηψλεο αθειιαξνπνχινπ „Αξκνλία‟. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ειαηφιαδν ζπλδπάδεη θαζθφκειν, θαλέια, ιεκφλη, κήιν θαη 

θαξχδη. Έλαο πξσηνπφξνο ζπλδπαζκφο κε βηνιεηηνπξγηθή ινγηθή θαη 

θαηλνηνκηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

 Σε δεχηεξε ζέζε έιαβε ην ιηθέξ ηξνχθαο απφ ηελ Troufaser ηνπ Γηψξγνπ 

εξγηαλίδε. Ο ίδηνο αζρνιείηαη ρξφληα κε ηελ άγξηα θαη θαιιηεξγεκέλε 

ηξνχθα θαη πξνζθέξνληαο παγθνζκίσο έλα ιηθέξ πνπ αξσκαηίδεηαη θπζηθά 

απφ καχξε θαινθαηξηλή ηξνχθα. 

 ηε ζπλέρεηα κε έπαηλν βξαβεχηεθε ην θξέζθν πξφβεην ηπξί κε θπζηθή 

καζηίρα Υίνπ, ην ιεγφκελν Σζνπαλίζην κε καζηίρα Υίνπ. Δίλαη έλα θξεκψδεο 

ηπξί κε 1% αιάηη θαη ιηγφηεξν απφ 15% ιηπαξά πνπ παξαζθεπάδεηαη απφ ην 

ηπξνθνκείν Κατδαληδή γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο Πάλαο. 
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 Έπαηλν πήξε έλα αθφκε θαηλνηφκν πξντφλ απφ απγά νξηπθηψλ ζε ηνπξζί. Έλα 

νξεθηηθφ πνπ ην κείγκα ηνπ απνηειείηαη απφ λεξφ ρπκφ παληδαξηνχ, μχδη, 

δάραξε θαη πηπέξη παξαγσγήο Γξεβελψλ. (Δπίιεθηα Πηεξσηά Θεξάκαηα 

Γξεβελψλ.) 

4.5.2. Βραβεία καινοτόμασ ςυςκευαςίασ: 

Έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη ε ζπζθεπαζία ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Ο 

ζθνπφο απηφο πεηπραίλεηαη θπξίσο κε έλα είδνο ζπζθεπαζίαο πνπ θαζηζηά ηα 

πξντφληα πην ειθπζηηθά ζηνπο θαηαλαισηέο ή δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλάισζε ηνπο. 

ζν θαιχηεξε εκθάληζε έρεη κηα ζπζθεπαζία ηφζν πην ειθπζηηθφ γίλεηαη ζηνλ 

θαηαλαισηή θαη έηζη ηφζν πην πνιχ βνεζά ζηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο. 

Σελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο επεξεάδνπλ ην ζρήκα θαη ε κνξθή ηεο, ην 

ρξψκα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηέινο ε εηηθέηα εηθφλεο ή ζρέδηα πνπ κπνξεί λα 

έρεη πάλσ ηεο ε ζπζθεπαζία. Αο δνχκε ινηπφλ κεξηθά πξντφληα ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ 

ηνκέα πνπ βξαβεχζεθαλ γηα ηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

1. Moi je m‟en fous: Μηα εμαηξεηηθά πξσηφηππε θαη ραξνχκελε ζπζθεπαζία 

θξαζηψλ απφ ην νηλνπνηείν ηνπ Γ. Καξακήηξνπ.  

2. Sea salt Σrikalinos: Οηθεία ζπζθεπαζία αιιά ηαπηφρξνλα ζχγρξνλε. Σν 

θπζηθφ ζαιαζζηλφ αιάηη θαηέθηεζε ρξπζφ βξαβείν ζπζθεπαζίαο ην 2014. 

3. Διαηφιαδν Beata: Υξπζφ επίζεο βξαβείν γηα ην εμαηξεηηθφ παξζέλν 

ειαηφιαδν ηνπ θηήκαηνο Γξάκςα ηεο Εαθχλζνπ. 
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Εικόνα 4. Ενδεικτική εικόνα καινοτόμεσ ςυςκευαςίεσ.  

4.6. Βήκαηα αλάπηπμεο κηαο επηηπρεκέλεο αγξνδηαηξνθηθήο 

επηρείξεζεο. 

Γηα λα έρεη επηηπρία κηα αγξνδηαηξνθηθή επηρείξεζε θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο βήκαηα: 

1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηδέαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε επηρείξεζε κε βάζε 

ην γηαηί-πσο-ηη κε βάζε ην vantage angle ηεο. 

2. Γεκηνπξγία ελφο θαηαζηαηηθνχ έξγνπ (project charter) ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ ζα έρεη ηίηιν αλάπηπμε ηεο ρ επηρείξεζεο. 

3. Αλάπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ην νπνίν φπσο ιέεη θαη ν Seth 

Godin, είλαη ην πξντφλ ηεο αιρεκείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

πφξσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ζε θάηη πνπ νη άλζξσπνη δίλνπλ αμία, ζε θάηη 

ηφζν πνιχηηκν ην νπνίν επηθέξεη θέξδνο. 

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα βήκαηα βνεζάεη πνιχ λα έρεη θαλείο ζην κπαιφ ηνπ ην 

πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο ηδέαο θαη λα θηλείηαη βαζίδνληαο ζε απηφ. (Εεξβάθε, 2017) 
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4.7. Φαρακτηριςτικά μιασ επιτυχημένησ αγροδιατροφικήσ 

επιχείρηςησ. 

Κάζε αγξνδηαηξνθηθή επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ην ηκήκα ηεο αγνξάο ζην νπνίν 

ζηνρεχεη ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ έρεη απνθαζηζηεί 

φηη ζα αθνινπζήζεη. 

ε απηφ ην πιαίζην ην φξακα ηνπ θάζε παξαγσγνχ ή επηρεηξεκαηία  ζα πξέπεη λα 

είλαη ε ελαιιαθηηθή θαη θαηλνηφκα αληηκεηψπηζε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ε 

παξαγσγή πξντφλησλ ειιεληθήο ηαπηφηεηαο κε ρξήζε κεζφδσλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ πνπ ζα ηα δηαθνξνπνηεί απφ απηά ησλ άιισλ ρσξψλ. Γηα λα θαηαζηεί 

θάηη ηέηνην δπλαηφ ζα πξέπεη θάζε αγξνδηαηξνθηθή επηρείξεζε λα ζηεξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο:  

 ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ επηρεηξείλ. 

 ηελ επαηζζεηνπνίεζε-εθπαίδεπζε δηαθφξσλ νκάδσλ ζηφρσλ. 

 ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Καη λα εθκεηαιιεπηεί ην ξεχκα πνπ πθίζηαηαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο αγνξάο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη πνπ σζεί ζηε κεηαζηξνθή ηεο δήηεζεο 

απφ ηα σο ηψξα ζπκβαηηθά πξντφληα ζε: 

 Πξντφληα κεζνγεηαθνχ ραξαθηήξα. 

 Πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ πηζηνπνηεκέλν θπηηθφ πιηθφ  

 Πξντφληα παξαδνζηαθά, πηζηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ αζθάιεηα ρξήζεο ηνπο, 

ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε απηά πνπ θαηαλαιψλνληαη βηνινγηθά απφ ηνλ άλζξσπν.  

χκθσλα κε απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κεξηθά απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη: 

1. Έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν αθνινπζνχλ πηζηά 

ελψ ηαπηφρξνλα είλαη αλνηθηέο ζηελ αιιαγή θαη μέξνπλ λα ηε δηαρεηξίδνληαη. 

2. ιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ηηο ζηεξίδνπλ ζηα projects εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο 

θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ project management ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη εμεηάδνπλ κε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ ηνπο θηλδχλνπο 

θαη ηα ξίζθα πνπ πθίζηαληαη. 
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3. Παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε εμαζθαιηζκέλε πνηφηεηα θαη ρσξίο λα 

βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ, παξάγνληαο πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο πειάηεο, 

ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη πξνζθέξνπλ 

δίθαηε θαη κφληκε επηζηξνθή ζηνπο κεηφρνπο. 

4. Γλσξίδνπλ πψο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο ηδέεο ηνπο. 

5. Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ idea pitching θαη κεηαδίδνπλ ην κήλπκα ηνπο 

ζσζηά. 

6. Δίλαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κέζσ 

δξάζεσλ νη νπνίεο πξνζηαηεχνπλ ηελ βηνπνηθηιφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ 

αεηθνξηθά ηνπο πφξνπο θαη κνηξάδνληαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ κε δίθαην 

ηξφπν. 

7. Καηαλννχλ ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε επίπεδν δήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαζνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο θαη ηα πεδία ζηα νπνία πξφθεηηαη λα επελδχζνπλ. 

8. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία σο ζχγρξνλα κέζα πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

9. Δπελδχνπλ ζην branding ζηνρεχνληαο ζην ζπλαίζζεκα ιέγνληαο ηελ δηθή ηνπο 

ηζηνξία. 

10. Δπελδχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

11. Κάλνπλ ζπκβάζεηο κε γλψκνλα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερείο ηξνθνδνζία ηεο 

αγνξάο. 

12. Δίλαη θνηλσληθά ππεχζπλεο βαζηδφκελεο ζηελ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο 

λνεκνζχλεο. 

13. Αθνχλ ηελ δηαίζζεζε ηνπο. 

14. Θεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ (αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηρλειαζηκφηεηα, logistics). 

15. Αθνπγθξάδνληαη ηελ αγνξά θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

16. Αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλα ζρέδηα επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλερή 

θαη απνηειεζκαηηθή ξνή πιεξνθνξηψλ. 

17. Δθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ. (Εεξβάθε, 2017) 
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Εικόνα 5. Ενδεικτική εικόνα ανάπτυξησ αγροδιατροφικήσ επιχείρηςησ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ  

5.1. AGROSTARTUP:  

Ίδξπζε ηε δηθή ζνπ επηρείξεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

 

            

Εικόνα 6. Λογότυπο επιχείρηςησ 1. 

 

Σν Agro Startup πξνζθέξεη θαζνδήγεζε θαη πξαθηηθέο γλψζεηο ζε φζνπο 

ελδηαθέξνληαη λα ρηίζνπλ ηε δηθή ηνπο βηψζηκε επηρείξεζε ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ 

ηνκέα. Σν Ηλζηηηνχην Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη έλαο θνξέαο πνπ 

πξνζθέξεη θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηεξίδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

ηφρνο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ πξνσζεί ηελ έξεπλα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγψληαο 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε απηέο, ηελ θνηλσλία θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα.        

ην πιαίζην επηρεηξεκαηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη κε γλψκνλα ηε 

θαιχηεξε θαη κεγαιχηεξε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

επηρεηξείηαη ε πινπνίεζε ζεηξάο δξάζεσλ ζπκβνπιεπηηθήο θαζνδήγεζεο. Μηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο δξάζεηο είλαη ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε startup επηρεηξήζεσλ ζε ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα είλαη 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ αλάπηπμε ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαη απηφ γηαηί ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρεη παξάδνζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε πνιιέο αγξνηηθέο 

εθηάζεηο. Δπνκέλσο νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηφζν ζηνλ πξσηνγελή φζν θαη ζην 

δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη ηεξάζηηεο. 

ηφρνη ηνπ Agro Startup:  

1. Ζ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηε γεσξγίαο θαη ηεο αγξνδηαηξνθήο. 
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2. Ζ πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθψλ θαη επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ησλ 

γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Ζ αλάπηπμε βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ λέεο ηερλνινγίεο 

θαη ζα πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία.  

Απεπζχλεηαη ζε Νένπο πνπ ζρεδηάδνπλ ηψξα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο θαξηέξα θαη ζε 

επαγγεικαηίεο πνπ ζέινπλ λα αλαπξνζαλαηνιίζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε θαηεχζπλζε 

ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη  4 ελφηεηεο: 

1. Δπηιέγω ηελ ηδέα ηεο επηρείξεζήο κνπ: ηφρνο ηεο πξψηεο ελφηεηαο είλαη 

λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ αξρηθή 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο. 

2. Δληνπίδω ηνπο πειάηεο θαη αληαγωληζηέο κνπ: ε απηή ηελ ελφηεηα νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα βνεζεζνχλ λα βξνπλ ηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο ζα δηαζέζνπλ 

ηα πξντφληα/ππεξεζίεο θαζψο θαη πηζαλνχο αληαγσληζηέο ηνπο. 

3. ρεκαηίδω ην νηθνλνκηθό πιάλν ηεο επηρείξεζήο κνπ: ηφρνο ηεο ελφηεηαο 

απηήο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

λα εληνπηζηνχλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

4. Πξνβάιω ηελ επηρείξεζή κνπ: ην θιείζηκν ηνπ εξγαζηεξίνπ ν θάζε 

ζπκκεηέρσλ ζα κάζεη ηξφπνπο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζήο ηνπ ψζηε λα απμήζεη 

ηηο πσιήζεηο. (Agrostartup, 2015) 

 

5.2.AGROCHATHON:  

Καιιηεξγνχκε ηδέεο, Παξάγνπκε θαηλνηνκία. 

                  

Εικόνα 7. Λογότυπο επιχείρηςησ 2. 
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Σν Agrockathon είλαη κηα ζπλάληεζε πνπ δηαξθεί θάπνηεο εκέξεο κεηαμχ γεσπφλσλ, 

θηελνηξφθσλ, αγξνηψλ θαη ηερλνιφγσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ 

ζπζθεπψλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Ζ ιέμε 

Agrockathon πξνέξρεηαη απφ ηα agriculture θαη hackathon. Δίλαη ην πξψην πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη πηζαλφηαηα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Σα 

hackathon είλαη ζπγθεληξψζεηο πξνγξακκαηηζηψλ επίζεο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη 

ιεηηνπξγηθέο ηερλνινγηθέο ιχζεηο ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνέξρεηαη απφ 

ην ζπλδπαζκφ ησλ ιέμεσλ hacking θαη marathon. 

θνπφο επίζεο είλαη λα θέξνπλ ζε επαθή επαγγεικαηίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη 

ηερλνιφγνπο επίζεο πιεξνθνξηθήο ψζηε λα γίλεη απηή ε αληαιιαγή γλψζεσλ θαη 

εκπεηξηψλ κε απνηέιεζκα λα παξαρζνχλ πξσηφηππα πξντφληα βαζηζκέλα ζε θνηλέο 

ηδέεο νη νπνίεο είλαη ιχζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα. Φάρλνπλ ηέζζεξηο νκάδεο απφ 6 

έσο 8 άηνκα νη νπνίεο ζα απνηεινχληαη απφ επίζεο παξαθάησ εηδηθφηεηεο. 

 Καιιηεξγεηέο 

 Διαηνπαξαγσγνχο 

 Ακπεινπξγνχο 

 Κηελνηξφθνπο 

 Μειηζζνθφκνπο 

 Δπαγγεικαηίεο γεσπφλνπο 

 Καζεγεηέο γεσπνλίαο 

 Φνηηεηέο απφ γεσπνληθέο ζρνιέο 

 Δπαγγεικαηίεο επίζεο πιεξνθνξηθήο 

 Μεραληθνχο ππνινγηζηψλ, Καζεγεηέο πιεξνθνξηθήο 

 ρεδηαζηέο, Γξαθίζηεο, Αξρηηέθηνλεο, Σερλίηεο (Ξπινπξγφο, Μεηαιινπξγφο) 

Οη ζπκκεηέρνληεο γηα ηξεηο εκέξεο ζα αληαιιάμνπλ επίζεο δηθέο επίζεο ηδέεο, ζα 

επίζεο αμηνινγήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπζθεπέο ή ζπζηήκαηα. Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη νη νκάδεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα γηα ζα δείμνπλ ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία 

επίζεο ηερλνινγηθήο ιχζεο. Απηφ ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επίζεο 

ηειηθνχ πξντφληνο ζε δεχηεξν ρξφλν. 

Κάπνηα παξαδείγκαηα:  
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Δπηηήξεζε επίζεο αγξνηηθήο/θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (π.ρ. ηειε-επηηήξεζε ζέζεο 

θαη θαηάζηαζεο επίζεο θνπαδηνχ)  

Δθζπγρξνληζκφο ζπζθεπψλ ρξεζηκνπνηψληαο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην δηαδίθηπν (π.ρ. 

ηειερεηξηδφκελν ζχζηεκα άξδεπζεο). 

πζθεπέο πνπ ζα θαηαγξάθνπλ επίζεο ζπλζήθεο θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

(π.ρ. αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή ζε έλα ςπγείν πνπ κεηαθέξεη θξέαο ή 

ιαραληθά) 

πζθεπέο πνπ ζα δίλνπλ ζηνηρεία ζε έλα κειηζζνθφκν (π.ρ. πφζν κέιη ππάξρεη ζηελ 

θπςέιε αλά πάζα ζηηγκή) 

Πιαηθφξκεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ επίζεο παξαγσγήο 

θαη δηαλνκήο (π.ρ. πνηα αγξνηηθά πξντφληα παξάγνληαη ζην λνκφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν). 

Δπίζεο επηζπκεηό απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγεζεί κεηά ην Agrockathon έλα 

ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ ηδεψλ ζε πξντφληα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία Startup ή κέζσ 

εηαηξηψλ πνπ ζα έρνπλ ην ελδηαθέξνλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αγξνηηθή 

ηερλνινγία. (Agrockathon, 2015) 

 

5.3. AGROO 

 

Εικόνα 8. Λογότυπο επιχείρηςησ 3. 

Σν AGROO είλαη κηα πιαηθφξκα πνπ ζηφρν έρεη λα θάλεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πην εχθνιν. Κάζε παξαγσγφο θαη κεηαπνηεηήο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ ειεθηξνληθφ ηνπ ρψξν λα ζπλδεζεί θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

επηρείξεζε ηνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ παγθφζκηα. Δπίζεο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα 

http://agrockathon.eu/#blog/1
http://agrockathon.eu/#blog/1
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επηθνηλσλήζεη θαη λα αγνξάζεη άκεζα απφ παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηφζν 

ηνπηθά φζν θαη παγθφζκηα. 

ηφρνο ηεο πιαηθφξκαο είλαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο παξαγσγνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα δπλαηφ brand, λα ζπλδεζνχλ κε ην θνηλφ πνπ ηνπο αλαδεηά λα 

πξνβάινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εληζρχζνπλ 

ηελ δηαδηθηπαθή ηνπο παξνπζία θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Δπίζεο θάζε ρξήζηεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί ζε ηηκέο παξαγσγνχ είηε ρνλδξηθήο είηε ιηαληθήο ηα 

αγξνηηθά πξντφληα πνπ επηζπκεί εχθνια θαη γξήγνξα.. (Startup.gr) 

 

5.4. AGRIFARM 

 

Εικόνα 9. Λογότυπο επιχείρηςησ 4. 

 

Ζ εηαηξία Agrifarm Premium Products απνηειεί κηα κνξθή παξαγσγήο θαη 

δηαθίλεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαιιηεξγνχληαη κε απνιχησο θπζηθφ ηξφπν 

ηφζν ζε ηδηφθηεηα αγξνθηήκαηα ζηελ ζηεξεά Διιάδα φζν θαη ζε επηιεγκέλεο 

γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη 

ζηελ έμππλε γεσξγηθή δηαρείξηζε ε νπνία αθνινπζεί ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

θαιιηέξγεηαο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ρσξίο ηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη ηζρπξψλ θπηνθαξκάθσλ. 

ην πιαίζην απηφ ε Agrifarm έρεη αλαπηχμεη θαη πινπνηεί ην πξφγξακκα „„Re 

Farming‟‟, έλα ζχζηεκα δειαδή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο εγρψξηαο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. Σν κνληέιν απηφ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
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παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

κνληέινπ απηνχ, είλαη ε αληίιεςε φηη ε δηάζεζε πνηνηηθψλ πξντφλησλ  κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαγξαθέο μεθηλά θαηεπζείαλ απφ ην ρσξάθη. 

Απνζηνιή ηεο Agrifarm είλαη λα παξάγεη απζεληηθά ειιεληθά κεζνγεηαθά πξντφληα 

ζε ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλν ζηπι θαη θαηλνηφκα ζπζθεπαζία. (Agrifarm, 2017) 

 

5.5. AGROKNOW: 

 

Εικόνα 10. λογότυπο επιχείρηςησ 5. 

 

Ζ Agrokhow είλαη κηα εηαηξία ζηνλ ρψξν ησλ startups πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο θαη γεσπνληθήο πιεξνθνξίαο. Ξεθίλεζε δεηιά δεηιά απφ 

έλα λέν θξεηηθφ ηνλ Νίθν Μαλνπζέιε Έλα εμαηξεηηθφ κπαιφ πνπ ηειηθά ηα 

θαηάθεξε. Ζ δνπιεηά απεπζχλεηαη ζε δχν ηχπνπο θνξέσλ ή αλζξψπσλ. ε εθείλνπο 

πνπ έρνπλ πάξα πνιχ πιεξνθνξία θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ νξγαλψζνπλ ή λα ηελ 

θάλνπλ δηαζέζηκε θαη δελ γλσξίδνπλ πξαθηηθά ην πψο θαη ζε εθείλνπο πνπ ςάρλνπλ 

λα βξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη δελ βξίζθνπλ. Ζ Agrokhow βνεζάεη ζε απηφ απφ 

ηηο πεγέο πνπ πξέπεη θαη ζηε κνξθή πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκε. ηελ πξάμε είλαη δειαδή 

θάηη ζαλ κεζίηεο ηεο αγξνηηθήο- γεσπνληθήο πιεξνθνξίαο. Ή δηαθνξεηηθά, νη πην 

πξνρσξεκέλνη ςεθηαθνί βηβιηνζεθνλφκνη ηνπ γεσπνληθνχ ρψξνπ. (Agrokhow) 
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5.6. AVA’S FARM  

 

 

Εικόνα 11. Λογότυπο επιχείρηςησ 6. 

Ζ θάξκα ηεο Άβαο είλαη κηα ειεθηξνληθή αγνξά πνπ θηινμελεί παξαγσγνχο 

Διιεληθψλ πξντφλησλ φπνπ ν θαζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ καγαδί γηα λα 

πνπιάεη ηα πξντφληα ηνπ απεπζείαο ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή ζε ηηκή παξαγσγνχ 

πνπ ν ίδηνο θαζνξίδεη. θνπφ ηνπ έρεη λα δψζεη ζηνλ παξαγσγφ ηελ επθαηξία λα 

εκπνξεχεηαη ν ίδηνο ηα πξντφληα ηνπ απφ φπνην κέξνο ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη. 

Ο θαηαλαισηήο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα βγεη θεξδηζκέλνο γηαηί έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη  πξντφληα απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ζε κεγάιε 

πνηθηιία θαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθείλνο πξνηηκάεη (π.ρ. 

βηνινγηθά, ρσξίο γινπηέλε, ρσξίο ιαθηφδε θ.α.). Μέζα  απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

εληζρχεηαη ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ζρέζε θαηαλαισηή κε παξαγσγφ αθνχ 

απφ ηελ κία ν θαηαλαισηήο ππνζηεξίδεη θαη βνεζάεη ηελ εμέιημε ηεο ηνπηθήο ηνπ 

νηθνλνκίαο θαη απφ ηελ άιιε μέξεη αθξηβψο απφ πνηνλ αγνξάδεη έρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο.  

Κάζε παξαγσγφο έρεη ην δηθφ ηνπ θαηάζηεκα κέζν ηεο θάξκαο φπνπ δηαζέηεη ηα 

πξντφληα ηνπ, εθείλνο νξίδεη ηηο ηειηθέο ηηκέο απνθηψληαο έηζη κεγαιχηεξν έιεγρν 

ηεο δνπιεηάο ηνπ. Σέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πνπιά απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή 
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ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ρνλδξεκπφξσλ ή ηηο απαηηήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ιηαληθήο 

πψιεζεο. (Avas farm, 2013-2016) 

 

5.7. ΣΟ ΦΨΡΑΥΑΚΙ 

 

 

Εικόνα 12. Λογότυπο επιχείρηςησ 7. 

Σν ρσξαθάθη είλαη κηα δηαδηθηπαθή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία πνπ βνεζά θάπνηνλ πνπ 

ζέιεη λα θαιιηεξγήζεη αιιά δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο αγξνηηθέο γλψζεηο γηα λα θάλεη 

ηελ αξρή. Παξέρεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηε βνήζεηα ζηα πξψηα θαη ηα επφκελα 

βήκαηα ηνπ απφ ηελ θαιιηέξγεηα έσο ηελ παξαγσγή, ηε δηάζεζε αθφκα θαη ηελ 

ηππνπνίεζε θαη ηελ εμαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ. Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ 

ππεξεζία πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, ζπκπιεξψλεη ειεθηξνληθά έλα επηζηεκνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην, ζηέιλεη δείγκα εδάθνπο απφ ηε γε ηνπ θαη παίξλεη ζηα ρέξηα ηνπ κηα 

νινθιεξσκέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε εθηφο απφ 

γεσπνληθφ ραξαθηήξα πεξηέρεη ηαπηφρξνλα βήκα – βήκα ηη πξέπεη λα θάλεη ν 

ελδηαθεξφκελνο. Δπίζεο εμεηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπ 

πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζεη θάηη πνπ ζα κπνξεί λα πνπιήζεη. (HuffPost, 

2015) 
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5.8. MESSINIAN HUB 

 

Εικόνα 13. Λογότυπο επιχείρηςησ 8. 

 

Σν Messinian hub ηδξχζεθε ην 2016 θαη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δχν λέσλ 

αλζξψπσλ, ηνπ Βαζίιε Νίθα θαη ηνπ Νίθνπ Καδφγινπ πνπ ζέιεζαλ λα μερσξίζνπλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε 

αλαπαξαγσγή, επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη πξνψζεζε μεξήο δξφγεο ζε Β2Β 

αγνξέο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο βξίζθνληαη ζηνλ λνκφ Μεζζελίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ πεξηνρή Αλάιεςε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εηδηθή απνζήθε ζπληήξεζεο 

απνμεξακέλσλ βνηάλσλ, εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο μεξήο δξφγεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζε 

ζεξκνθήπην ζπλνιηθήο έθηαζεο 3 ζηξεκκάησλ θαη κειινληηθά ζε εξγαζηήξην 

ηζηνθαιιηέξγεηαο. Σα θπηηθά είδε πνπ θαιιηεξγνχληαη είλαη: ε ειιεληθή ξίγαλε, ην 

ειιεληθφ θαζθφκειν, ην θεθαισηφ ζπκάξη, ην ηζάη ηνπ Σαυγέηνπ θαη ην ζξνχκπη. 

Μειινληηθά ε εηαηξία ζηνρεχεη ζε βάζνο 5εηίαο ζηελ εγθαηάζηαζε πξφηππεο 

θπησξηαθήο κνλάδαο (κνζρεχκαηα – in vitro) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία 

θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο. Θα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ρνλδξηθφ εκπφξην 

βνηάλσλ (αγνξέο 1
εο

 πξνηεξαηφηεηαο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζεη δπλακηθά 

ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, θαξκαθνβηνκεραλίαο, θνζκεηνινγίαο θαη 

ρνλδξηθφ εκπφξην πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ (αγνξέο 2
εο

 πξνηεξαηφηεηαο). 

(Messinianhub, 2016-2017) 
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5.9. ARDUStech 

 

Εικόνα 14. Λογότυπο επιχείρηςησ 9. 

 

Με αθνξκή ηνλ λφκν ηνπ FDA (Foods drugs admin of USA) πνπ απαγνξεχεη ηε 

ρξήζε ησλ trans ιηπαξψλ κεηά ην ηέινο ηνπ 2019 κε απνηέιεζκα φιεο νη 

βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη φρη κφλν λα αλαγθαζηνχλ λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ ή θαη 

λα ηα αθαηξέζνπλ, δεκηνπξγήζεθε ε ardustech . 

Ζ Ardustech είλαη κηα εηαηξία πνπ παξάγεη κηθξνελζπιαθσκέλν ειαηφιαδν κέζσ 

ηεο ηερληθήο ηνπ spray drying (ζέξκαλζε δηα ςεθαζκνχ). Παξάγεη δειαδή 

ειαηφιαδν ζε ζηεξεή κνξθή ζε κνξθή πνχδξαο ρσξίο λα έρεη αιιάμεη ηε ρεκηθή 

ζχζηαζε ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απεπζχλεηαη 

ζηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ. 

θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα αλαπηχμεη κηα ζεηξά θαηλνηφκσλ ζπζηαηηθψλ 

ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθψλ ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ πινχζηα 

ειιεληθή αγξνηηθή θιεξνλνκηά. (Ardustech, 2016) 
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5.10. CRETA CAROB 

      

Εικόνα 15. Λογότυπο επιχείρηςησ 10. 

H εηαηξία Creta carob είλαη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε έδξα ζηελ 

Αξγπξνχπνιε Κξήηεο φπνπ ηδξχζεθε ην 2006 αιιά μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 2011. 

Δζηηάδεη ζηελ παξαγσγή κίαο πνηθηιίαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο ινβνχο ηνπ ραξνππηνχ. Σν ραξνχπη πνπ δηαζέηεη ζεσξείηαη ε 

θαιχηεξε πνηφηεηα ζηε Διιάδα. Απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ δέληξνπ παξάγνληαη 

δηάθνξα πξντφληα επξείαο ρξήζεο φπσο θπζηθφο θαθέο, γιπθαληηθφ ζηξφπη, 

παμηκάδηα, θαξπνί, θνπινχξηα, παζηέιηα, αιεχξη αιιά θαη ζαπνχληα. (Creta Carob, 

2011) 

  



39 
 

 

Future Agro Challenge 
Διεθνήσ διαγωνιςμόσ για Startup που δραςτηριοποιούνται ςτον 

αγροτικό τομέα. 

 Ava’s farm – Διιάδα 

 

(https://fava.gr/) 

Μηα ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε παξαγσγέο ησλ πξντφλησλ  

δηαηξνθήο κηθξήο θιίκαθαο. 

 VaCuCh – Υηιή 

 

 

(www.vacuch.cl) 

Έλα πξσηνπνξηαθφ ζήιαζηξν γηα ην άξκεγκα 

ησλ βννεηδψλ, πνπ κεηξηάδεη καζηίηηδα ησλ 

δψσλ θαη κεηψλεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

βαθηεξίσλ ζην γάια. 

 COWLAR – Παθηζηάλ  

 

 

(www.cowlar.com) 

Έλα έμππλν θνιάξν γηα ηηο αγειάδεο, 

ζρεδηαζκέλν γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

θηελνηξφθνπο λα βειηηψζνπλ ηελ πγεία ηεο 

αγέιεο άιια θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπ γάιαθηνο. 

 CropX - Ηζξαήι  

 

 

 

(www.cropx.com) 

Ζ πξψηε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιχζε 

ινγηζκηθνχ ζηνλ θφζκν πνπ εληζρχεη ηελ 

απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εμνηθνλνκεί 

λεξφ, εθαξκφδνληαο ηε ζσζηή πνζφηεηα 

λεξνχ ζε δηάθνξα κέξε ηεο ίδηαο έθηαζεο. 

 Zhashyl Charba – Κηξγηζηάλ  

 

 

(https://www.facebook.com/jahylcharda) 

Έλα ζχζηεκα ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ξπζκίδνπλ 

εμ απνζηάζεσο ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία 

θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπο. 

 Evaptainers - Μαξόθν  

 

(www.e-tainers.com) 

Σν πξψην θνξεηφ ζχζηεκα ςχμεο κεδεληθήο 

ελέξγεηαο παγθνζκίσο, ηδαληθφ γηα πεξηνρέο 

εθηφο δηθηχνπ ή ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

 KUCHARA- Πεξνύ  

 

 

(www.kuchara.com) 

Μηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα φπνπ κε 

ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, νη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ θξέζθα βηνινγηθά 

ηξφθηκα απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ. 

 ELEMENTAREE - Ρωζία  

 

 

 

(https://elementaree.ru/) 

Μηα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγεί εμαηνκηθεπκέλα 

ζρέδηα πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα θάζε πειάηε 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεη φια ηα 

ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζρέδην 

δηαηξνθήο, ήδε πιπκέλα θαη θνκκέλα.  

 G-Harvesting – νπδάλ 

 

 

(https://prezi.com) 

Μηα κεραλή ζπγθνκηδήο πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ 

ζπγθνκηδή ηεο Αξαβηθήο καζηίραο, πνπ 

πξνζθέξεη ζηνπο παξαγσγνχο ηε δπλαηφηεηα 

λα βειηηζηνπνηήζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο. 
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ: ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6ο: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΨΗ 

6.1. Μεθοδολογία έρευνασ. 

Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηηο startup επηρεηξήζεηο ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε δεπηεξνγελήο έξεπλα γηα ηελ άληιεζε βηβιηνγξαθηθψλ 

πεγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξσηνγελήο έξεπλα πνηνηηθνχ ραξαθηήξα αθνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ζθνπφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο κηαο startup 

επηρείξεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

Ζ ζπλέληεπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αθνινχζεζε ην ζηπι ηεο εκίδνκεκέλεο 

ζπλέληεπμεο. Οη εξσηήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηνλ ππεχζπλν ηεο εηαηξίαο ζηελ αξρή ήηαλ 

θπξίσο πξνζσπηθνχ επηπέδνπ γηα ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ εηαηξία ην ζθνπφ ηεο θαη ην θνηλφ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη. ηε ζπλέρεηα ην ζηπι ησλ εξσηήζεσλ απνζθνπεί ζε κηα πην 

γεληθή εηθφλα γηα ηηο startup επηρεηξήζεηο θαη ην θαηά πφζν είλαη πηζαλφ λα 

επηβηψζνπλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Οη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο απνζηάιζεθαλ ζηνλ 

εξσηψκελν κε email θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην απάληεζεο 

ηνπο, απαληήζεθαλ χζηεξα απφ πεξίπνπ δπν εβδνκάδεο. Πξηλ απφ απηφ είρε γίλεη κηα 

πξψηε πξνζέγγηζε ελεκέξσζεο ζηελ εηαηξία κέζσ ηειεθψλνπ γηα ην αλ είλαη ζε 

ζέζε λα κνπ δψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκνπλ θαη ην ζθνπφ πνπ πξννξηδφηαλ. 

Ζ απάληεζε δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο δείρλεη πσο 

φια θχιηζαλ θαζψο έπξεπε. 

 

6.2. Εμπειρική προςέγγιςη η περίπτωςη τησ MERMIX. 
Έλαο απφ ηνπο πνιινχο νξηζκνχο  πνπ έρνπλ εηπσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηηο 

startup επηρεηξήζεηο  ιέεη φηη γηα λα ζεσξεζεί κηα επηρείξεζε λενθπείο πξέπεη λα 

θαιχπηεη κηα πξαγκαηηθή αλάγθε κε έλαλ ηξφπν πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη μαλά 

γίλεη. Ζ Mermix κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λακίαο, είλαη κηα απφ απηέο ηηο εηαηξίεο πνπ 

φρη κφλν θαιχπηεη απηή ηελ αλάγθε αιιά πιεξνί θαη κε ην παξαπάλσ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Σν Mermix.gr είλαη κηα δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα κέζσ 

ηεο νπνίαο ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη αγξνηηθά κεραλήκαηα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηήζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ αιιά θαη φηη άιιν ζρεηηθφ έρεη 
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θαηαρσξεζεί απφ άιιεο εηαηξίεο ή αγξφηεο. Με έλαλ πην γεληθεπκέλν φξν ην mermix 

είλαη ην Airbnb
3
 θαη ην Uber

4
 γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

 

Εικόνα 16. Λογότυπο επιχείρηςησ MERMIX. 

Ζ θηινζνθία ηνπ Mermix βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο ζην 

νπνίν ε πξφζβαζε, ε δεκηνπξγία θαη ε ηδηνθηεζία κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε θαη επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

πφξνπο. ινη κπαίλνπλ ζηελ ίδηα ζηέγε επσθεινχληαη απφ ηα πξνλφκηα πνπ 

παξέρνληαη θαη απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηνπ λα είλαη κέιε λα κνηξάδνληαη θαη λα 

πξνζθέξνπλ ζε εθείλνλ πνπ έρεη αλάγθε. 

Ζ νκάδα απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ελεξγά θαη έκπεηξα κέιε κε ζπλερή εμέιημε ζηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα, κε απφιπην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

πίζηε ζε φηη πξνζθέξεη ε γε. ια μεθίλεζαλ ην 2009 φπνπ ν Υξήζηνο ηακάηεο ν 

νπνίνο είλαη ηδξπηήο ηνπ mermix.gr, έλαο θαηαμησκέλνο κεραλνιφγνο κεραληθφο κε 

πνιπεηή εκπεηξία ζε κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη δεθαεηή ελαζρφιεζε 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, καδί κε ηνλ ζπληδξπηή Γηάλλε ηντηζε ειεθηξνιφγν κεραληθφ 

θαη ηδξπηή ηεο Agrokhow κηα εηαηξία γηα ηελ παξαγσγή θαη πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, έθηηαμαλ ηελ εηαηξία energiaNet κε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σν πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ήηαλ 

πάληα ην ίδην θαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα κε απνηέιεζκα απηή ε 

εηαηξία λα επεθηαζεί. Έηζη ινηπφλ ήξζε θαη ε ηδέα ηνπ mermix. Λφγν ηεο ζπλερήο 

επηθνηλσλίαο πνπ είρε ε νκάδα κε ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, θπξίσο κέζσ ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη έδσζε βάζε ζηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε  φηη θξίλεηαη αλαγθαία ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε δηάζεζε απηψλ ζε αγξφηεο πνπ δελ έρνπλ 

                                                           
3
 Airbnb: (air bed and breakfast): πιαηθφξκα θαηαρψξεζεο, εχξεζεο θαη ελνηθίαζεο θαηαιπκάησλ. 

4
 Uber: πιαηθφξκα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε έλαλ επηβάηε λα κεηαθηλεζεί απφ ην έλα ζεκείν ζην 

άιιν. 
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πξφζβαζε ζε λέα κεραλήκαηα. Αληηιακβαλφκελνη ινηπφλ πφζεο δπζθνιίεο 

αληηκεησπίδεη ν αγξνηηθφο ηνκέαο  θαη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ, 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε εμνπιηζκνχ θαη επέλδπζε ζε λέεο ηερληθέο πνπ ζα 

επεθηείλνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ζθέθηεθαλ 

ηελ δεκηνπξγία απηήο ηεο πιαηθφξκαο αληαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο αγξνηηθνχ 

εμνπιηζκνχ  πνπ ζα έιπλε ηα ρέξηα ηνπ θάζε αγξφηε κε άκεζε πξφζβαζε ζε απηά. 

Δπηπιένλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα φζνπο είλαη επαγγεικαηίεο 

αγξφηεο λα δηαθεκηζηνχλ δεκηνπξγψληαο έλα micro-site γηα απηνχο. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ μεθίλεζε απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Λακίαο φπνπ θαη ε 

θαζεκεξηλή επαθή ηεο νκάδαο απηήο κε ηνπο αγξφηεο, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

είλαη έληνλν ην πξφβιεκα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ αγξνηηθψλ 

κεραλεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  ιφγσ ηνπ Υξήζηνπ ηακάηε σο κέινο ηεο ηφηε 

νκάδαο δηνίθεζεο ηνπ αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ ηέβηα Διιάο, αλαθάιπςε φηη 

ππήξρε έλα κεγάιν θελφ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αγξνηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκα. Αθελφο ππήξραλ αγξφηεο νη νπνίνη είραλ ζηα ρέξηα 

ηνπο ηεξάζηην ζηφιν θπξίσο φκσο αλελεξγφ θαη αλαμηφπηζην θαη αθεηέξνπ πνιινί 

αγξφηεο, νη νπνίνη δελ είραλ θαλ ηελ πξφζβαζε ζε κεραλήκαηα. θνπφ ηνπο είραλ λα 

ελψζνπλ απηέο ηηο δχν νκάδεο, ζε κηα ειεθηξνληθή θνηλφηεηα πνπ ν θαζέλαο απφ 

απηνχο ζα έρεη πξφζβαζε ζηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. Έηζη γελλήζεθε θαη 

πινπνηήζεθε ην mermix, κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε 

αγξνηηθά κεραλήκαηα απφ ηνλ αγξφηε πξνο ηνλ αγξφηε βαζηζκέλε ζε κνληέια ηνπ 

sharing economy
5
. Αληίζηνηρα κνληέια αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο ζεκεηψλνπλ πνιχ 

κεγάιε επηηπρία ζην εμσηεξηθφ θαη ε είζνδνο ηνπο ζηελ αγνξά ζεσξείηαη πιένλ 

αλαγθαία. 

Σν mermix απεπζχλεηαη ζε αγξφηεο θαη φζνπο έρνπλ ζρέζε κε απηφ ηνλ ηνκέα. Μέζα 

απφ ηελ πιαηθφξκα ν θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη βάζε ηεο πεξηνρήο φπνπ 

βξίζθεηαη, ηεο θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Δπίζεο αλ θάπνηνο αγξφηεο έρεη δηαζέζηκν εμνπιηζκφ ηνλ νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί 

κπνξεί λα ηνλ θαηαρσξήζεη ζην site πξνο ελνηθίαζε. Σα νθέιε είλαη πνιιά 

μεθηλψληαο βέβαηα απφ ην φηη ην mermix είλαη έλα εξγαιείν γηα ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, 

                                                           
5
 Sharing economy: απφδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα: νηθνλνκία δηακνηξαζκνχ. 
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ιχλνληαο ηνπο ην πξφβιεκα αλαδήηεζεο κεραλεκάησλ, ηνπο δίλεη πξφζβαζε ζε 

εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ, επηπιένλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο, ζηελ εθκεηάιιεπζε αλελεξγνχ 

εμνπιηζκνχ κε νηθνλνκηθφ φθεινο, ζηελ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη πνιιά 

άιια πνπ φια καδί κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζην λα επεθηείλνπλ νη ίδηνη νη αγξφηεο 

ηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ  πξντφλησλ ηνπο. Ζ 

Mermix παξέρεη ζε φζνπο ην επηζπκνχλ θαη Drones, κε ηα νπνία κπνξνχλ είηε λα 

θσηνγξαθήζνπλ απφ ςειά ηα ρσξάθηα ηνπο, φπσο έρνπλ ήδε δεηήζεη λα θάλνπλ 3 

ελδηαθεξφκελνη, είηε κε ηνπο απαξαίηεηνπο αηζζεηήξεο λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα γηα 

ηελ θαιιηέξγεηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ αλαγθαίεο γηα απηνχο πιεξνθνξίεο πνιχ πην 

γξήγνξα απφ φηη κέρξη ζήκεξα. 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πνιχ απιφο. Κάζε άλζξσπνο κπνξεί λα έρεη 

πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ mermix, γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη φκσο πξέπεη λα 

ζπλδεζεί. Αθνχ πξψηα θάλεη ηελ εγγξαθή ηνπ (κηα απιή δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ) είλαη έηνηκνο. Απφ εθεί θαη έπεηηα μεθηλάεη ε αλαδήηεζε ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ κεραλήκαηνο γηα εθείλνλ, βάζε ησλ ζηνηρείσλ φπνπ επηιέγεη ν ίδηνο 

(θαιιηέξγεηα, πεξηνρή, ηχπν κεραλήκαηνο) θαη κφιηο βξεη ην κεράλεκα ειέγρεη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ, ελψ νη άλζξσπνη ηνπ mermix αλαιακβάλνπλ ηελ ππφινηπε 

δηαδηθαζία  γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Αληίζηνηρε ππνζηήξημε παξέρεηαη θαη γηα 

φζνπο επηζπκνχλ λα θαηαρσξήζνπλ ην κεράλεκα ηνπο πξνο ελνηθίαζε. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ είλαη ελεξγή ζε φιε ηελ Διιάδα ελψ ζπγρξφλσο γίλνληαη ζπλέρεηα 

επεμεξγαζίεο γηα φιν θαη πην αλαλεσκέλεο εθδφζεηο ηνπ. 

6.3. Σο όραμα: 
Σν φξακα ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ ηνκέα κέζα 

απφ ηνλ νπνίν ηα αγξνηηθά κεραλήκαηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχληαη 

πιήξσο θαη ζπγρξφλσο λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα εμππεξεηνχλ θάζε αλάγθε ησλ 

αγξνηψλ απνηειεζκαηηθά. θνπφο είλαη λα πξνζθέξνπλ online πην πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο θαη εξγαιεία κε απνηέιεζκα ηελ κηθξφηεξε επέλδπζε ηνπο γηα εμνπιηζκφ 

αιιά κε γξήγνξν θαη επθνιφηεξν ηξφπν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο. Με βαζηθφ ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζπλδένληαο αγξφηε θαη κεράλεκα. Απηή ε 

ζπλεξγαζία ζα ζπληειέζεη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ησλ ηερληθψλ ηνπο ζηνλ αγξφ, απνιακβάλνληαο παξάιιεια ηα πξνλφκηα, 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά. Ζ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ζα κπνξέζεη 



45 
 

λα γίλεη κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ κε ηελ 

άκεζε ζρέζε πνπ ήδε έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηνλ αγξνηηθφ θφζκν.  

Σψξα φζνλ αθνξά ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ν ηξφπνο δνπιεηάο ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ έρεη αιιάμεη θαη φινη ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη είλαη γηα θαιφ. ε απηφ 

κεγάιν ξφιν έπαημε ε ηερλνινγία θαη νη λέεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο 

φκσο λα έρνπλ εμαιεηθζεί πιήξσο φια ηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα είλαη πνιιά θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά αθνχ ζπλερψο 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αγξνηψλ, ε θαιιηεξγήζηκε γε ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή απμάλεηαη 

θαηαθφξπθα ην θφζηνο αγνξάο κεραλεκάησλ θαη ζπληήξεζεο. Χζηφζν κηα λφηα 

αηζηνδνμίαο δίλεη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη αζρνινχληαη κε ηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα θαη κάιηζηα κε κεγάιε επηηπρία. ζνλ αθνξά ην mermix ν ηξφπνο 

δνπιεηάο δελ έρεη αιιάμεη αιιά πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο 

επνρήο πνπ δηαλχνπκε. πσο πξναλαθέξζεθε ε εηαηξία απηή απνηειείηαη απφ 4 

άηνκα θαη φινη ηνπο πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ην mermix έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θάζε αγξφηε. Σα κέιε ηεο νκάδαο αζρνινχληαη παξάιιεια 

κε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο απηφ λα θάλεη δπζθνιφηεξν ην ζπληνληζκφ ηεο 

νκάδαο αιιά θαη λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

Πέξα απφ ηελ ελνηθίαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ην mermix κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε πνιινχο ηξφπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξε θάπνηνο ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζηε Λακία θαη κπνξεί λα παξέρεη ηε βνήζεηα ηνπ αιιά δελ μέξεη 

πνπ λα απεπζπλζεί γηα λα βξεη δνπιεηά, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα έξζεη 

απεπζείαο ζε επαθή κε θάπνηνλ πνπ έρεη ρσξάθηα θαη ρξεηάδεηαη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ππεξεζίεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7Ο: ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΕΡΕΤΝΑ - 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

7.1. Αποτελέςματα έρευνασ. 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ ππνβιήζεθε ήηαλ αλνηρηνχ ραξαθηήξα θαη άθελε ηνλ 

εξσηψκελν λα θηηάμεη ηελ απάληεζε φπσο εθείλνο ήζειε κε βαζηθφ ζηφρν λα 

ζπιιερζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ίδην θαη κε ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο πνπ ίδξπζε. 

Οπφηε ζηελ εξψηεζε πείηε κνπ ιίγα ιόγηα γηα εζάο θαη ην startup ζαο ν θχξηνο 

ηακάηεο απάληεζε:  

αλ άλζξσπνο κνπ άξεζε πάληα λα βξίζθσ ιχζεηο ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα 

απαζρνινχζε ηνπο γχξσ κνπ. Απφ κηθξά πξάγκαηα ζην ζπίηη κνπ, κέρξη θαη φηαλ 

αθνξνχζε ζέκαηα δνπιεηάο. πνπδάδνληαο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο, απηφ 

εληζρχζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν θαη κεηαηξάπεθε ζε επηρεηξεκαηηθφ πάζνο. Γελ 

άξγεζε γηα εκέλα ε ζηηγκή πνπ αζρνιήζεθα κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, έλαο ηνκέαο 

παξζέλνο ηερλνινγηθά ζηνλ νπνίν ππάξρεη ρψξνο γηα πνιιέο έμππλεο ηδέεο θη 

επελδχζεηο. Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή κνπ επαθή κε αγξφηεο, έρνληαο αλαιάβεη ηε 

Γηνίθεζε ηνπ 1
νπ

 πλεηαηξηζκνχ πνπ θαιιηεξγεί ζηέβηα ζε φιε ηελ Δπξψπε, είδα φηη 

ππήξρε έλα κεγάιν θελφ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ. Απφ 

ηε κία πιεπξά, ππήξραλ αγξφηεο νη νπνίνη είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο πνιχ κεγάιν 

αξηζκφ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε ππήξραλ αγξφηεο πνπ δελ είραλ 

πξφζβαζε ζε απηά. 

Σφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε έιιεηςε πξφζβαζεο ζε θεθάιαην αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λέσλ αγξνηψλ, ήηαλ ιφγνη πνπ δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα πνπ ςάρλεη 

κεράλεκα αιιά δε κπνξεί λα βξεη. Απφ ηελ άιιε, ηα πεξηζζφηεξα κεραλήκαηα 

παξακέλνπλ ζηηο απνζήθεο ησλ παξαγσγψλ θαη ζθνπξηάδνπλ αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ειάρηζηα, απφ έξεπλεο κφλν γηα ην 15% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Με ιίγα ιφγηα, γηα λα 

ζαο δείμσ πφζν ζνβαξή είλαη ε θαηάζηαζε, ζηελ Διιάδα νη πσιήζεηο ησλ ηξαθηέξ 

έρνπλ πέζεη θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1950! Δπηπιένλ, ν αγξφηεο πιένλ ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ θφζηνπο αλαγθάδεηαη λα ζηξαθεί ζηελ αγνξά θζελψλ θαη παιηάο 

ηερλνινγίαο κεραλεκάησλ, απιά γηα λα θαιχςεη επθαηξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπ, ηε 

ζηηγκή πνπ παγθνζκίσο ε γεσξγία αθξηβείαο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο 

κε sensors αλεβαίλεη ζπλερψο. 
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θνπφο ηνπ mermix, είλαη λα δψζεη ιχζε ζηνλ παξαγσγφ πνπ δελ κπνξεί λα βξεη 

εμνπιηζκφ, κέζσ κηαο onlineπιαηθφξκαο ζηελ νπνία κπνξεί λα αλαδεηήζεη εχθνια 

θαη γξήγνξα θνληηλά ζε απηφλ κεραλήκαηα πξνο ελνηθίαζε, πνπ άιινη παξαγσγνί ή 

εηαηξίεο έρνπλ θαηαρσξήζεη! Θέινπκε ν θάζε έλαο λα κπνξεί λα θαιιηεξγεί αξίζηεο 

πνηφηεηαο πξψηεο χιεο, αληαγσληζηηθέο ζηηο ηηκέο ηνπο, επαξθείο ζε πνζφηεηεο, ρσξίο 

ηα κεραλήκαηα λα είλαη πξφβιεκα γηα απηφλ. Απηφ ην ηφζν απιφ θάλεη ην mermix. 

 

Ζ ακέζσο επφκελε εξψηεζε πνπ έθαλα ήηαλ γηα ην πώο ηνπ ήξζε ε ζπγθεθξηκέλε 

ηδέα.  

Ζ έκπλεπζε ήξζε βαζηθά κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Σελ δεχηεξε ρξνληά ιεηηνπξγίαο 

ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ςάρλακε λα βξνχκε εηδηθή θπηεπηηθή κεραλή ζπνξάο ψζηε λα 

εμππεξεηεζνχλ ηφηε νη 100 παξαγσγνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σν θφζηνο γηα κηα ηέηνηα 

κεραλή, έθηαλε ζηηο 10.000 επξψ πεξίπνπ γηα ηελ θάζε κία. Αληηιακβάλεζηε, φηη 

θάλνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ην πνζφ πνπ έπξεπε ζπλνιηθά λα επελδχζνπλ νη 

παξαγσγνί καο ήηαλ ηεξάζηην! Κάπνηνη παξαγσγνί, δελ είραλ θαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αγνξάζνπλ κηα ηέηνηα εηδηθή κεραλή, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 3 κέξεο ην 

πνιχ ην ρξφλν! Πξνζπαζψληαο λα βξσ ιχζε, πξφηεηλα ζην πλεηαηξηζκφ λα 

κνηξαζηνχλ ηε κεραλή νη παξαγσγνί, δειψλνληαο ζε έλα excel ηφηε ηηο εκεξνκελίεο 

πνπ ηε ρξεηάδεηαη ν θάζε έλαο. Έηζη θαη έγηλε. Με κηα κεραλή, πεξίπνπ 20 

ζεξκνθήπηα θαηάθεξαλ λα ζπαξζνχλ, ελψ ην θφζηνο εθκεδελίζηεθε! Έηζη ήξζε θαη ε 

έκπλεπζε. Αθνχ ιεηηνχξγεζε γηα ηφζνπο παξαγσγνχο, γηαηί φρη αθφκε γηα 

πεξηζζφηεξνπο; Ακέζσο, κνηξάζηεθα ηελ ηδέα κε ην θίιν κνπ, ην Γηάλλε ηντηζε, ν 

νπνίνο είλαη θαη ν ζπληδξπηήο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη έρεη ήδε κηα εηαηξία 

δηαρείξηζεο έξγσλ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, θαη μεθηλήζακε ην ζρεδηαζκφ ηνπ mermix. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε εξψηεζε ηνπ γηαηί ή πωο απνθάζηζε λα μεθηλήζεη κηα 

δξαζηεξηόηεηα κόλνο ηνπ. 

Δθφζνλ ππήξραλ ηα εθφδηα γηα λα γίλεη, ην φιν ζέκα θξίζεθε ζηελ απφθαζε γηα ην 

πφηε ζα μεθηλήζεη ην mermix. Σν πην εχθνιν πξάγκα, είλαη λα μεθηλήζεηο θάηη. Σν 

δχζθνιν έξρεηαη κεηά, ζην λα ην πινπνηήζεηο αιιά θαη λα ην θάλεηο βηψζηκν. 

 

Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ ξσηήζσ από πνύ πήξε ην όλνκα ηνπ ην mermix. 

Σν mermix, πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ην «κπξκήγθη» . πσο απηφ ζπλεξγάδεηαη γηα ην 

θνηλφ απνηέιεζκα, κνηξάδεηαη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ έρεη γηα λα επηηχρεη ε 
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θνηλφηεηα πνπ δεη ηνλ ζηφρν ηεο, έηζη θαη δεκηνπξγήζεθε ην φλνκα ηεο πιαηθφξκαο 

καο. 

Μηα αθφκε εξψηεζε ήηαλ ζε πνηνπο απεπζύλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη πνην 

ην όθεινο πνπ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο. 

ε φινπο απηνχο νη νπνίνη ζέινπλ λα πάλε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο έλα βήκα 

κπξνζηά. ε παξαγσγνχο, ζε εηαηξίεο, ζε επαγγεικαηίεο αγξφηεο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο, ζε λένπο αγξφηεο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ ην μεθίλεκα ηνπο, αιιά θαη ζε 

φινπο φζνπο ζθέθηνληαη φηη ηα κεραλήκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο δνπιεηάο ηνπο! 

Κπξίσο εζηηάδνπκε ζε λένπο ζε ειηθία θαη επάγγεικα αγξφηεο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα 

έρνπλ ήδε ελζηεξληζηεί ηελ θνπιηνχξα ηνπ δηακνηξαζκνχ. Άιισζηε, γχξσ καο νη 

εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνηξαζκνχ (Airbnb, Uber, θιπ) θαίλεηαη φηη 

έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ.  

 

Ση δπζθνιίεο αληηκεηωπίζαηε θαη πωο ηηο επηιύζαηε; 

Γηα φζνπο είλαη startuppers ή επηρεηξνχλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, λα δνπλ κηα αλάγθε 

θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηε ιχζνπλ κε θαηλνηφκν ηξφπν θαη κε ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Γηα φζνπο ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αθφκε θαη σο 

παξαγσγνί, πξνηείλσ λα ζπλεξγαζηνχλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

θαη ηερλνινγία θαη λα δψζνπλ ππεξαμία ζηελ δνπιεηά ηνπο θηάλνληαο ζε ηειηθφ 

πξντφλ.  

Πξνζπαζνχκε λα είκαζηε πάληα αηζηφδνμνη θαη λα κελ βιέπνπκε ηα πξνβιήκαηα ζαλ 

εκπφδηα, αιιά ζαλ επθαηξίεο γηα λα γηλφκαζηε εκείο θαιχηεξνη. Γηα απηφ άιισζηε 

έρνπκε πεηχρεη έσο ηψξα, αδξάμακε θάζε επθαηξία , ππεξπεδήζακε θάζε εκπφδην θαη 

πξνρσξάκε κπξνζηά. ίγνπξα γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ην λα ελαιιάζζνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη νη εμσγελείο παξάγνληεο δελ είλαη ζεηηθφ, αιιά φρη θαη απξνζπέιαζην. 

Σν ζεηηθφ πάληα είλαη φηη πιένλ ν θφζκνο έρεη αθππληζηεί, πξνζπαζεί λα θάλεη ηε 

δηαθνξά θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πιεζψξα Startups πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα 

θάλνπλ ηελ αξρή ηνπο ζηελ Διιάδα. 

 

Τπάξρνπλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πόζνη πειάηεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία; 

Μέρξη ζηηγκήο, αλ θαη ηα πξνγλσζηηθά έιεγαλ άιια, έρνπκε ηεξάζηηα αληαπφθξηζε. 

Κη απηφ γηαηί πξνβιέςακε ηνλ θίλδπλν απφ ηελ αξρή, εζηηάζακε ζε ζπγθεθξηκέλν 
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group αγξνηψλ, ηνπο λένπο ζε ειηθία θαη θαη‟ επάγγεικα αγξφηεο. Κη απηφ γηαηί νη 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δελ έρνπλ πάληα πξφζβαζε ζε θεθάιαην, ζε λέν εμνπιηζκφ , 

αιιά έρνπλ ηελ αλάγθε λα παξάμνπλ πξντφληα αληαγσληζηηθά ζε πνηφηεηα θαη ηηκή. 

Απηνί νη παξαγσγνί, είδαλ ζην mermix ηελ επθαηξία λα παξάμνπλ ρσξίο επέλδπζε ζε 

θεθάιαην, ρσξίο ην άγρνο ηεο απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ρσξίο λα ηνπο αλήθεη 

θάηη. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν λένο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη millennials πιένλ δνπλ, 

απνδεηθλχεηαη θαζεκεξηλά κε ηελ ζπλερφκελε άλνδν ηνπ sharing economy. Ζ λέα 

κφδα είλαη λα κελ ζνπ αλήθεη ηίπνηα, αιιά λα έρεηο ηα πάληα φηαλ ηα ρξεηάδεζαη, 

κέζα απφ έλα θιηθ ζην θηλεηφ ζνπ.  

  

Πωο ρξεκαηνδνηήζεθε ην mermix;  

Έρνπκε ρξεκαηνδνηεζεί κε pre-seed
6
 θεθάιαην ρσξίο equity

7
 απφ ην Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα Fractals FP-7
8
, ζην νπνίν θαη κάιηζηα δηαθξηζήθακε θαη ζαλ success 

story. Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε έξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο, ελψ ζην εηαηξηθφ ζρήκα 

ηνπ mermix δελ έρεη αθφκε εηζέιζεη θάπνηνο επελδπηήο. 

 

Πνηνη είλαη νη ζηόρνη ζαο γηα ην κέιινλ; ζθνπεύεηε λα αλεπηύρζεηε πεξαηηέξω; 

Πξνζπαζνχκε λα είκαζηε πάληα αηζηφδνμνη ξακα γηα ην mermix είλαη λα κπνξεί λα 

παξέρεη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αγξφηεο, πξφζβαζε ζε εμνπιηζκφ θαη 

κεραλήκαηα αιιά θαη ζε έγθπξε πιεξνθνξία. ε 5 ρξφληα, λα έρεη ην mermix 

κεηαηξαπεί ζε έλα business intelligent
9
 ζρήκα, κέζα απφ ην νπνίν ν θάζε παξαγσγφο 

ζα έρεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ, ησλ κεραλεκάησλ ηνπ θαη ηεο 

παξαγσγήο ηνπ. Να απνθηά πξφζβαζε ζε φηη πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη κε κεξηθά θιηθ. 

 

ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο είραλ έλα πην γεληθφ χθνο. Μηα απφ απηέο ήηαλ: 

Αλ ζα δίλαηε 5 ζπκβνπιέο ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο πνηεο ζα ήηαλ απηέο; 

Να θνηηάδνπλ ην ζηφρν ηνπο, λα είλαη πάληα πξνζεισκέλνη ζηε δνπιεηά ηνπο, αιιά 

αλνηρηνί ζε φιεο ηηο θξηηηθέο. Καλείο δελ έγηλε θαιχηεξνο φηαλ ηνπ αζθνχζαλ κφλν 

θαιέο θξηηηθέο. Οη δπζαξεζηεκέλνη πειάηεο, είλαη απηνί πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ λα παο 

κπξνζηά θαη λα δψζεηο αθφκε πεξηζζφηεξα. Να έρνπλ αλνηρηά ηα κάηηα θαη ηα απηηά 

ηνπο θαη λα αξπάδνπλ κε ζάξξνο ηελ θάζε επθαηξία. Απηά, λνκίδσ είλαη αξθεηά γηα 

                                                           
6
 Κεφάλαιο ςποράσ. 

7
 https://www.espa.gr/EL/Pages/EquiFund.aspx 

8
 http://fractalfoundation.org/resources/fractal-software/ 

9
 Επιχειρθματικι ευφυΐα. 

https://www.espa.gr/EL/Pages/EquiFund.aspx
http://fractalfoundation.org/resources/fractal-software/
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λα κπνξέζεη θάπνηνο λα θηάζεη εθεί πνπ ζέιεη. Σα εκπφδηα, πάληα ζα ππάξρνπλ, αο ηα 

κεηαηξέπνπλ ζε επθαηξίεο ή λα βξίζθνπλ έμππλνπο ηξφπνπο λα ηα πξνζπεξλνχλ. 

 

Πηζηεύεηαη πωο νη λένη επηρεηξεκαηίεο κπνξνύλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηελ Διιάδα 

λα επηβηώζνπλ θαη λα έρνπλ θέξδνο; 

Απηφ κπνξεί λα ην θάλεη ν θάζε έλαο. Απιά, πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπ πιάλν ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε ηεο ρψξαο πνπ επηρεηξεί, ελψ 

παξάιιεια λα δεη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ηα ξίζθα. Με έλα θαιφ πιάλν, κηα ηδέα πνπ 

ιχλεη έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα πνηέ δελ απνηπγράλεη. 

 

Πνηα ηα ζπρλόηεξα ιάζε πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα startup επηρείξεζε ζην 

μεθίλεκα ηεο αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα; 

Να κελ έρεη κηα θαιή νκάδα θαη αλ ηελ έρεη, λα κελ πηζηεχεη ζε απηή. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ startup. Σν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, έζησ θαη αλ απηφ είλαη 2 άηνκα, είλαη απηφ πνπ ζα πξέπεη 

θάπνηνο λα επελδχζεη γηα λα έρεη απνηέιεζκα.  

Δλ ζπλερεία, λα πηζηεχεη ζηελ ηδέα ηνπ θαη λα κελ αλαπηχζζεηαη έρνληαο ζην κπαιφ 

ηνπ ην exit. Έλα startup, πξέπεη λα ρηίδεη ην πξντφλ ηνπ κε ζθνπφ λα ην έρεη γηα πάληα 

ςειά θαη δηθφ ηνπ, φρη έρνληαο ζην κπαιφ ηνπ φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ην πνπιήζεη. 

 

Πνην είλαη ην κπζηηθό ηεο δηθήο ζαο επηηπρίαο; 

Γελ ππάξρεη κπζηηθφ. Δίλαη ηα γλσζηά θαη πνιχ ηεηξηκκέλα. Απιά, ζθιεξή δνπιεηά, 

γεξφ ζηνκάρη, πξνζαξκνζηηθφηεηα, αλνηρηφ κπαιφ θαη απηηά, αγάπε γηα απηφ πνπ 

θάλνπκε θαη θπζηθά ην φξακα καο. 

 

Δπίζεο δήηεζα απφ ηνλ CEO ηνπ mermix θχξην ηακάηε λα ζηαζεί ιηγάθη ζηα 

πεξηζώξηα πνπ πξνζθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζε επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Ζ απάληεζε ηνπ ήηαλ πψο ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο λα επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, ν νπνίνο είλαη παξζέλνο ηερλνινγηθά θαη ρξήδεη αλάπηπμεο θαη ελζσκάησζεο 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν αγξνηηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη έλα 

ηέικα ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξφζβαζε ζε θεθάιαην πιένλ απνηειεί πξνλφκην 

κηθξνχ αξηζκνχ αγξνηψλ, ν αγξνηηθφο εμνπιηζκφο έρεη αξρίζεη λα ράλεη ηελ αμία ηνπ 

ελψ παξάιιεια ε πνηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πέθηεη. Οη θαηαλαισηέο απφ 

ηελ άιιε κεξηά δεηάλε πξντφληα πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Ο πξσηνγελήο 
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ηνκέαο πξέπεη λα εμειηρζεί θαη λα αλαπηπρζεί ψζηε λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηεο 

αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο πνπ ζπλερψο απμάλνληαη. 

 

Ο ηδξπηήο ηεο πιαηθφξκαο δειψλεη ελζνπζηαζκέλνο απφ ηελ κεγάιε αληαπφθξηζε 

πνπ έρεη γλσξίζεη ε εηαηξία θαη ηελ  απνδίδεη ζηελ εζηίαζε ζπγθεθξηκέλνπ γθξνππ 

αγξνηψλ, θπξίσο ζηνπο λένπο ζε ειηθία θαη θαη‟ επάγγεικα αγξφηεο νη νπνίνη 

ζπλήζσο είλαη μεθξέκαζηνη θαη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε θεθάιαην θαη λέν εμνπιηζκφ 

αιιά ηνπο είλαη απνιχησο απαξαίηεηνο γηα λα παξάγνπλ αληαγσληζηηθά πξντφληα 

ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε ηηκή. Ο θχξηνο ηακάηεο καο ιέεη φηη φζνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην mermix παξάγνπλ ρσξίο επέλδπζε ζε θεθάιαην ρσξίο ην άγρνο ηεο 

απφζβεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ρσξίο λα ηνπο αλήθεη θάηη. Απηή είλαη άιισζηε θαη 

ε λέα κφδα λα κελ ζνπ αλήθεη ηίπνηα αιιά λα έρεηο ηα πάληα φηαλ εζχ ηα ρξεηάδεζαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. 
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7.2. πκπεξάζκαηα 

 

Οη startup επηρεηξήζεηο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα εκθαλίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά, κε 

αθφκε πην έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  Ο ιφγνο χπαξμεο ηνπο 

είλαη λα δψζνπλ κηα ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή κηα επηζπκία ησλ 

θαηαλαισηψλ κε θχξην θαη βαζηθφ ζηφρν ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπο.  ηνλ 

αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα ε Διιάδα δίλεη ην θίλεηξν ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο αξθεί 

λα έρνπλ ζέιεζε θαη λα αζρνιεζνχλ πξαγκαηηθά θαη βαζηά κε απηφ. Ζ αιήζεηα είλαη 

φηη πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο θαζεκεξηλά είηε γξαθεηνθξαηηθά, είηε 

θνξνινγηθά είηε άιια πνπ κε ηε δχζθνιε επίιπζε ηνπο κπνξνχλ αλ επηδξάζνπλ 

αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο. 

Γηα απηφ θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ην κέιινλ, λα 

ππάξρεη ζηξαηεγηθή έηζη ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνιε ε ιεηηνπξγία ηεο , λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ θαη λα πξνζθέξεη ηηο 

αλάινγεο ιχζεηο. Γηα λα έρεη επηηπρία θάπνηνο ζε απηφ ην ρψξν πξέπεη απηφ πνπ 

θάλεη λα ην γλσξίδεη λα ην ειέγρεη θαη λα ην αγαπά ηαπηφρξνλα. 

Σφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ θξίζε ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ρξεηάδεηαη ζθιεξή 

δνπιεηά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη θάπνηνο, πφζν κάιινλ ζε απηή ηελ 

επνρή πνπ φια είλαη πην δχζθνια γηα ηνλ θαζέλα απφ εκάο. Χζηφζν δηαπηζηψλεηαη 

φηη κέζα απφ ηελ θξίζε ππάξρεη ην θίλεηξν γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα 

πινπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα ζηαζνχλ κφλνη ηνπο ζαλ 

επηρεηξεκαηίεο ζηνλ  επαγγεικαηηθφ ηνκέα. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε θξίζε 

δίλεη επθαηξίεο πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή θηλήηξσλ γηα επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα θάλεη ν θάζε ππνςήθηνο startuper είλαη 

ζθιεξή δνπιεηά κε ππνκνλή θαη επηκνλή θαη θάπνηα ζηηγκή ζα αληακεηθηεί γηα ηνπο 

θφπνπο ηνπ. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη ινηπφλ είλαη πσο ν αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο είλαη έλαο 

θιάδνο απφ κφλνο ηνπ πνιχ ζεκαληηθφο θαη πνιιά ππνζρφκελνο ηφζν γηα ηελ 

παγθφζκηα φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Γίλεηαη επίζεο αληηιεπηφ φηη κέζσ 

ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο 

ηξνθίκσλ, κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ θαη κέζσ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ν αγξνδηαηξνθηθφο 

ηνκέαο απνηειεί έλα βαζηθφ θιεηδί επαλαθνξάο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Μέξνο Πξώην: 

 Πείηε κνπ ιίγα ιφγηα γηα εζάο θαη ην startup ζαο. 

 Πσο ζαο ήξζε απηή ε ηδέα; 

 Γηαηί ή πσο απνθαζίζαηε λα μεθηλήζεηε κηα δξαζηεξηφηεηα κφλνη ζαο; 

 Πσο δεκηνπξγήζεθε ην Mermix; γηαηί ην νλνκάζαηε έηζη; 

 ε πνηνπο απεπζχλεζηε θαη ηη φθεινο κπνξνχλ λα έρνπλ απφ εζάο; 

 Ση δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε θαη πσο ηηο επηιχζαηε; 

 Τπάξρνπλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην πφζνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ππεξεζία ζαο; 

 Πσο ρξεκαηνδνηεζήθαηε; 

 Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ζαο γηα ην κέιινλ; θνπεχεηε λα αλαπηπρζείηε 

πεξαηηέξσ;  

Μέξνο Γεύηεξν: 

 Αλ ζα δίλαηε 5 ζπκβνπιέο ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο πνηεο ζα ήηαλ απηέο; 

 Πηζηεχεηαη πσο νη λένη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηελ 

Διιάδα λα επηβηψζνπλ θαη λα έρνπλ θέξδνο; 

 Πνηα είλαη ηα ζπρλφηεξα ιάζε πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα startup επηρείξεζε ζην 

μεθίλεκα ηεο αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα; 

 Πνην είλαη ην κπζηηθφ ηεο δηθήο ζαο επηηπρίαο; 
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