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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας Κο Βλαχάκης Σωτήριος για
την πολύτιμη συνεργασία , τις συμβουλές που μας παρείχε όλο αυτό το χρονικό
διάστημα καθώς και για την ουσιαστική καθοδήγησή του που μας βοήθησε να
αντιληφθούμε την έννοια αλλά και την ουσία μιας ορθής δημόσιας διοικούμενης
κοινωνίας  .  Σε  έναν  κόσμο  που  διαρκώς  οι  αλλαγές  γίνονται  με  ταχύτατους
ρυθμούς , η προσέγγιση των βασικών αρχών και η μελέτη της κοινωνικής εξέλιξης
μας οδήγησε σε μια βαθύτερη εμπέδωση αλλά και κατανόηση της σημασίας μιας
ανεξαρτητοποιημένης τοπικής αυτοδιοίκησης με απώτερο σκοπό το συμφέρον του
πολίτη και το κέρδος της κρατικής δράσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  παρούσα  εργασία  αποτελεί  μελέτη  των  καινοτόμων  νεοφυών  επιχειρήσεων
(Startup)  και  του  οικοσυστήματος  τους,  καθώς  και  των  διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ανάπτυξη τους.
     Αρχικά,  αναλύεται  η  έννοια  των  νεοφυών  (startup)  επιχειρήσεων  και  οι
προσδιοριστικοί παράγοντες που τις χαρακτηρίζουν. Ακολουθεί η ανάλυση των
δομών που αποτελούν το οικοσύστημα των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων και
περιλαμβάνουν  τους  μηχανισμούς  επιχειρηματικής  επώασης,  τους  επιταχυντές,
τους  συνεργατικούς  χώρους,  τους  φορείς  χρηματοδότησης  και  τις  λοιπές
πρωτοβουλίες στήριξης.
     Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη του περιβάλλοντος των καινοτόμων νεοφυών
(startup) επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία έτη,
και η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων με
τις λοιπές δομές υποστήριξης. 
   Στο  τελευταίο  σκέλος  της  εργασίας  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της
έρευνας  που  διενεργήθηκε   για  τις  νεοφυείς  (startup)  επιχειρήσεις  και
συγκεκριμένα για το περιβάλλον και το οικοσύστημα αυτών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Γενέθλια  τοποθεσία,  και  ως  σημείο  αναφοράς  της  δημιουργίας  της  ιδέας  των
startup επιχειρήσεων, αποτελεί η Silicon Valley στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., η
κοιτίδα εκατοντάδων καινοτόμων επιχειρήσεων, με διεθνή επίδραση τις τελευταίες
δεκαετίες. Η σπίθα για την έκρηξη δόθηκε από μια προσωπική διαφωνία μεταξύ
των εργαζομένων της  Shockley Semiconductor και του ιδρυτή της το 1958. Οι
εργαζόμενοι  αποχώρησαν από την εταιρεία και ξεκίνησαν να ιδρύουν τις δικές
τους,  με  φρέσκες  ιδέες  που  έφεραν  νέα  δεδομένα  στην  αγορά  τα  οποία
αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην εργοδότες τους. 
     Οι  startups και ό, τι τις χαρακτήριζε σαν επιχειρηματική καινοτομία, έγινε
ευρέως  διαδεδομένη.  Μια  απλή επανάσταση των εργαζομενων στο  ερευνητικό
πάρκο  Stanford μετατράπηκε  σε  μια  «χιονοστοιβάδα»  από  νεοφυείς  (startups)
επιχειρήσεις.  Με την έκρηξη του ¨διαδικτύου¨ και των ¨dot.com¨ επιχειρήσεων,
που  βασίζονταν  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  και  εξάπλωση  του  ίντερνετ,  η
«χιονοστοιβάδα»  αυτή από νεοφυείς  (startups)  επιχειρήσεις  ήρθε να  ανατρέψει
πολλά από τα δεδομένα που ίσχυαν έως τότε στον επιχειρηματικό κόσμο.
     Οι startup επιχειρήσεις διείσδυσαν στον επιχειρηματικό κόσμο τη δεκαετία του
’90  και  αναφερόταν  ως  υποσχόμενες  επιχειρήσεις  που  ξεκινούσαν  τη
δραστηριότητα τους με προθέσεις  αύξησης του συντελεστή ανάπτυξης  τους.  Ο
όρος  startup αποκτά  ευρεία  χρήση  κατά  την  πρώτη  δεκαετία  του1990  και
συγκεκριμένα  με  την  έκρηξη  και  εξάπλωση  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών
(1993-2001).  Η   δεκαετία  αυτή  αποτέλεσε  την  έναρξη  μιας  νέας  γενιάς
επιχειρήσεων με βάση τις νέες τεχνολογίες και το υψηλό ρίσκο που υπήρχε στην
προσπάθεια να εισχωρήσουν στις πιθανές αγορές, εκμεταλλευόμενες την ραγδαία
ανάπτυξη  και  εξάπλωση  του  διαδικτύου.  Ενώ  σχετικά  λίγες  «dot.com»
νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κατάφεραν να καταστούν βιώσιμες, η δυνατότητα της
γρήγορης απόδοσης και η πρόκληση της χρησιμοποίησης νέων ιδεών ως μέσο για
την επιτυχή κατάκτηση της αγοράς, είχε ήδη καταστήσει αξιόπιστη την ισχύ των
νεοφυών (startups) επιχειρήσεων ως πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο.
     Οι νεοφυείς  (startups)  επιχειρήσεις  στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της
ανάπτυξης, ανακάλυπταν πραγματικά σημαντικές ιδέες για την επιχείρηση και η
ανάγκη αυτή για ανάπτυξη χρησιμοποιούνταν ως μια μορφή πίεσης για εξέλιξη. Η
δυνατότητα  τροποποίησης  του  αρχικού  σχεδίου  με  στόχο  την  επίτευξη  του
μέγιστου ποσοστού ανάπτυξης εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος,
πολλές φορές μπορεί να οδηγούσε σε μια μεταβολή της αρχικής ιδέας, ή ακόμα
και στη μορφή της ίδιας της επιχείρησης, από αυτή που είχε αρχικά σχεδιαστεί.
Αυτή η τροποποίηση είχε ως απόρροια τις περισσότερες φορές διαφορετικά μεν,
αλλά καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα.
     Η  έννοια  της  νεοφυούς  (startups)  επιχείρησης  δεν  είναι  καινούργια  και
εταιρείες  όπως  η  Google,  Amazon,  η  Apple και  πιο  πρόσφατα  το  Twitter,  το
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Instagram και  η  Groupon προέκυψαν  από  τέτοιες  διαδικασίες.  Πιο  αναλυτικά,
μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα εξής:

 Ο ιδρυτής  της  Avon ξεκίνησε  να  πουλάει  βιβλία  πόρτα-πόρτα.  Για  να
προσελκύσει  τις  γυναίκες,  πρόσφερε  δείγματα  αρωμάτων,  τα  οποία
γρήγορα  έγιναν  πιο  δημοφιλή  από  τα  βιβλία.  Το  αποτέλεσμα  ήταν  η
έναρξη της California Perfume Company, η οποία έγινε Avon.

 Η  εταιρεία  υπηρεσιών  με  κουπόνια  Groupon  ξεκίνησε  ως  φόρουμ
μηνυμάτων για συγκεκριμένα ζητήματα με την ονομασία Point.

 Το  Twitter  ξεκίνησε  ως  υπηρεσία  podcast,  πριν  την  εγκαταλείψει  και
μεταβεί σε προϊόν εκπομπής σύντομων μηνυμάτων.

 Το Facebook ήταν αρχικά μια ιστοσελίδα που απευθυνόταν αποκλειστικά
σε  φοιτητές  που  είχαν  εγγραφεί  με  διευθύνσεις  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  τους  dot-edu.  Μετά  την  επέκταση  της  πλατφόρμας  και
εκτός  της  αγορά  των  κολεγίων,  το  Facebook  γρήγορα  μεγάλωσε
αποκτώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες σε
όλο τον κόσμο.

 Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  της  Paypal  άλλαξε  αρκετές  φορές  από  το
αρχικό  της  όραμα  ως  εταιρεία  κρυπτογραφίας,  σε  επιχείρηση  που
επέτρεπε τη μεταφορά χρημάτων μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων,
σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών για άτομα και εταιρείες. 

 Η  Chegg  ιδρύθηκε  ώστε  να  παρέχει  μια  φοιτητική  εναλλακτική  λύση
στην  Craigslist.  Όταν συνειδητοποίησε  ότι  το  ενενήντα  τοις  εκατό του
όγκου  της  αφορούσε  φοιτητικά  βιβλία,  η  εταιρεία  προχώρησε  στη
δραστηριότητα ενοικίασης βιβλίων για σπουδαστές κολεγίων.

 Τα Starbucks ξεκίνησαν ως ένας μεμονωμένος χώρος λιανικής πώλησης
καβουρδισμένων  κόκκων  καφέ  και  εξοπλισμού  για  τους  λάτρεις  του
καφέ.  Όταν η εταιρεία μετατόπισε το κέντρο βάρους της στην παροχή
καφέδων σε πακέτο, δεν επέκτεινε μόνο τη ροή εσόδων της αλλά ήταν
και σε θέση να προσελκύσει πιο κοινούς πελάτες και να αυξήσει ραγδαία
τα καταστήματά της. 

 Η Amazon.com ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, μεταμορφώθηκε
σε ευρύ ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής και στη συνέχεια προχώρησε
σε καθετοποίηση προσφέροντας και υπηρεσίες φιλοξενίας. Με τον τρόπο
αυτό, η πελατειακή της βάση επεκτάθηκε από ένα συγκεκριμένο τμήμα
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καταναλωτών στο σύνολο των καταναλωτών,  καθώς και  σε  εταιρικούς
πελάτες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

1.1.  Γενικά

Η επιχείρηση αποτελεί τον βασικό δομικό λίθο της ιδιωτικής οικονομίας καθώς
και  της  δημόσιας  οικονομίας  εν  μέρει.  Αποτελεί  όχημα  μέσω  του  οποίου
μετουσιώνεται η υποκειμενική βούληση του επιχειρηματία σε αντικειμενικό και
μετρήσιμο  κέρδος  -  ή  ζημία  -  μέσω  του  οποίου  κατά  κανόνα  αποτιμάται  η
αποδοχή  -  ή  μη -  μιας  ιδέας  ή  ενός  εγχειρήματος  από την  τοπική ή  από  την
ευρύτερη κατά περιπτώσεις κοινωνία. Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται ο ορισμός
της  παραδοσιακής  επιχείρησης  και  αναλύονται  ορισμένοι  από  τους  βασικούς
στόχους  της,  ήτοι  η παραγωγή του προϊόντος,  το  κέρδος,  η καινοτομία,  και  η
εταιρική ευθύνη. Επίσης εξετάζεται η στελέχωση μιας τυπικής εταιρείας, η οποία
δεν συμπεριλαμβάνεται στους συνήθεις ορισμούς των επιχειρήσεων αλλά φυσικά
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία.
Παράλληλα με την παρουσίαση των ανωτέρω στόχων και  την στελέχωση μιας
επιχείρησης  αναφέρονται  τα  σημεία  στα  οποία  μια  νεοφυής  επιχείρηση
διαφοροποιείται  από  μία  συμβατική,  ώστε  ο  αναγνώστης  να  κατανοήσει  το
μοναδικό περιβάλλον μιας νεοφυούς επιχείρησης.

1.2.Ορισμός

Εν γένει οι απόψεις των οικονομολόγων διαφέρουν ως προς τον ακριβή

ορισμό της επιχείρησης, κυρίως ως απόρροια των προσωπικών τους απόψεων

και κοσμοθεωρήσεων για την οικονομία και την κοινωνική δραστηριότητα.

Εντούτοις, ένας κοινός παρονομαστής στον οποίο συγκλίνουν αρκετοί από

τους προταθέντες ορισμούς είναι πως η εταιρεία μπορεί να οριστεί ως εκείνη
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η  αυτόνομη και  αυτοοργανωμένη  οικονομική  μονάδα η  οποία  προσφέρει

έναν συγκεκριμένο συνδυασμό αγαθών ή/και υπηρεσιών στην κοινωνία [18].

Ο ανωτέρω ορισμός συμπυκνώνει  τις  περισσότερες  από τις  βασικές

πτυχές  μιας  σύγχρονης  επιχείρησης.  Συγκεκριμένα  αναφέρεται  στις

ακόλουθες λειτουργίες:

➢ Αυτονομία:  Η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  διαθέτει  δικό  της  χώρο

κοινωνικά και φυσικά, ή στην εποχή του διαδικτύου δικό της διακριτό

ιστότοπο. Ο εν λόγω χώρος ανεξαρτήτως φύσεως θα πρέπει αφ’ενός να

είναι συνδεδεμένος στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού με την

συγκεκριμένη επιχείρηση και αφ’ετέρου να παρέχει στην επιχείρηση

όλες  τις  κοινές  και  ιδιαίτερες  λειτουργίες  τις  οποίες  χρειάζεται  η

επιχείρηση  για  να  είναι  σε  θέση  να  ασκήσει  απρόσκοπτα  τις

θεμελιώδεις λειτουργίες της.

➢ Αυτοοργάνωση: Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόζει στον

εαυτό  της  όποια  οργανωτική  δομή  είναι  καταλληλότερη  για  την

επίτευξη  των  στόχων  της,  καθώς  και  το  σχετιζόμενο  δικαίωμα  να

μεταβάλει  την  ανωτέρω  δομή  όταν  αυτό  κρίνεται  σκόπιμο.  Αυτό

συνεπάγεται  την  ύπαρξη ενός  επιχειρηματικού σχεδίου  το  οποίο  θα

εναρμονίζει την δομή της επιχείρησης με τις ανάγκες και τους στόχους

της.

➢ Συγκεριμένος  συνδυασμός  αγαθών:  Η  επιχείρηση  επικεντρώνει  την

παραγωγική της λειτουργία σε ορισμένους στόχους, επιτρέποντας την

σταδιακή  εσωτερική  συγκέντρωση  τεχνογνωσίας  η  οποία  θεωρείται
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πως  συγκαταλέγεται  στα  περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρείας.  Αυτό

προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να

διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.
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➢ Τελική προσφορά στην κοινωνία: Η επιχείρηση δεν δρα αποκομμένη

από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο αλλά ενεργεί σε συνάρτηση και σε

συσχετισμό με εκείνη. Δέχεται πόρους, κυρίως επιχορηγήσεις, δωρεές,

και λοιπές οικονομικές ενισχύσεις, και παράγει όπως προαναφέρθηκε

κάτι πολύ συγκεκριμένο.

1.3.Προϊόν

Η  εταιρεία  ως  αυθύπαρκτη  οικονομική  και  κοινωνική  οντότητα

καλείται να εκπληρώσει ορισμένους βασικούς κι εν μέρει αντικρουόμενους

στόχους. Ο βασικότερος προφανώς είναι το κέρδος, το οποίο εξασφαλίζει την

βιωσιμότητα της επιχείρησης. Για να επιτευχθεί ο στόχος του κέρδους όμως

απαιτείται  πρώτα  συνήθως  η  σύλληψη  και  σίγουρα  η  παραγωγή  ενός

προϊόντος.

Ενώ  μια  συμβατική  επιχείρηση  κάλλιστα  μπορεί  να  μπει  σε  μια

εδραιωμένη  αγορά  και  να  παράξει  ένα  καθιερωμένο  προϊόν  είτε  με

συμβατικές μεθόδους είτε με νέες, μια νεοφυής δεν διαθέτει πολλές επιλογές.

Πρέπει να επινοήσει ένα νέο προϊόν, να δημιουργήσει μια αγορά για αυτό, ή

έστω επαρκή ζήτηση ώστε να καλύψει τα έξοδά της, και εν συνεχεία να το

παράξει και να το προωθήσει. Κατά κανόνα σε μια νεοφυή επιχείρηση τα

στάδια  της  παραγωγής,  της  προώθησης,  και  της  δημιουργίας  της  αγοράς

λειτουργούν  παράλληλα και  συμπληρωματικά λόγω έλλειψης χρόνου και
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προσωπικού.

Ίσως ακούγεται παράδοξο αλλά στην γενική περίπτωση τείνει να είναι

αληθές: Η δύναμη μιας νεοφυούς επιχείρησης, ήτοι το ριζοσπαστικό προϊόν

το οποίο προτίθεται να φέρει στην αγορά, είναι ταυτόχρονα και η αδυναμία

της.  Αυτό  ισχύει  για  αρκετούς  λόγους.  Ο  βασικότερος  είναι  πως  ένα

καινοτόμο  προϊόν  χρειάζεται  συνήθως  εξίσου  καινοτόμα  εργαλεία  και

μεθόδους  παραγωγής,  ακόμα  και  όταν  πρόκειται  για  την  παραγωγή

λογισμικού, το οποίο θεωρείται ως ευέλικτο προϊόν στην ανάπτυξη και στην

συντήρησή του. Επομένως, δεν είναι ασυνήθιστο μια νεοφυής επιχείρηση να

αναπτύσσει παράλληλα τόσο το προϊόν όσο και  τα  εργαλεία με τα οποία

γίνεται  η  εν  λόγω  ανάπτυξη,  ήτοι  να  επιδίδεται  στην  τεχνική  του

bootstrapping, όπως έχει καθιεριωθεί να αποκαλείται στον αγγλοσαξωνικό

κόσμο. Είναι προφανές πως το bootstrapping
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αποτελεί μια ριψοκίνδυνη επιλογή η οποία όμως, αν εφαρμοστεί επιτυχώς, 

αποδίδει γρήγορα καρπούς ενώ παράλληλα αποφέρει και την δικαιολογημένη 

φήμη υψηλής τεχνικής ικανότητας.

Ένας δεύτερος άξονας ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από την φύση του

υπό  ανάπτυξη  προϊόντος  σε  μια  νεοφυή  επιχείρηση  είναι  η  ευρύτερη

παραγωγική  διαδικασία.  Ουσιαστικά αυτό  αποτελεί γενίκευση όσων

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς δεν επηρεάζονται μόνον

τα  εργαλεία  παραγωγής  αλλά  και  η  ευρύτερη  διαδικασία,  το  οποίο

ενδεχομένως να έχει βαθύτερες προεκτάσεις. Οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη

ενός ριζοσπαστικού προϊόντος μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  φαινομενικά

ανορθόδοξες λύσεις και ασυνήθιστες παραγωγικές οργανώσεις. Αυτό είναι

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής πρακτικής μιας νεοφυούς επιχειρήσεως

το οποίο όμως θα πρέπει να εξηγηθεί σωστά τόσο στο προσωπικό όσο και

στους μετόχους της ώστε να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητες τριβές ή

παρεξηγήσεις μεταξύ του προσωπικού ή  μεταξύ του προσωπικού και των

μετόχων της νεοφυούς εταιρείας.

1.4.Κέρδος

Η  προοπτική  του  κέρδους  αποτελεί  την  κινητήριο  δύναμη  κάθε

εταιρείας, καθώς αυτό δεν είναι από την αρχή διασφαλισμένο, ενώ το ίδιο το

κέρδος,  ιδίως  όταν  είναι  συστηματικό  και  σταθερό, αποτελεί την απτή

απόδειξη πως η αρχική επιχειτρηματική ιδέα ήταν σωστή. Επίσης το κέδρος
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διασφαλίζει τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για την επίτευξη των

άλλων στόχων.  Μια νεοφυής επιχείρηση δεν  αποτελεί  εξαίρεση σε  αυτό,

απεναντίας  μια  επιτυχημένη  τέτοια  επιχείρηση  μπορεί  κάλλιστα  να

επιστρέψει σημαντικά περισσότερα κέρδη από μια συμβατική.

1.5.Καινοτομία

Είναι γνωστό πως η επί μακρόν στασιμότητα σε ορισμένες ή σε όλες

τις  εκφάνσεις  της  ζωής  του  για  ένα  άτομο  οδηγεί  σε  αδράνεια  και,  σε

επόμενο στάδιο, σε μαρασμό. 

Το φαινόμενο ισχύει για τις εταιρείες, όπου η έλλειψη καινοτομίας είτε στην

διοικητική δομή και  στην διάρθρωσή της,  στις  μεθόδους παραγωγής,  στον

τρόπο  προώθησης  των  προϊόντων,  ή  στα  παραγόμενα προϊόντα καθ’εαυτά

οδηγεί σε εγγενή και συστημικά προβλήματα. Οι εταιρείες εκ των πραγμάτων

επενδύουν ένα τμήμα των πόρων οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσω των κερδών

σε καινοτομία σε έναν από τους ανωτέρω τομείς ή σε άλλους, ανάλογα με τις

λειτουργικές τους ανάγκες.

Παρόλη  όμως  την  αναγκαιότητα  της  καινοτομίας,  η  οποία  εν  τέλει

επιβραβεύεται τόσο από την αγορά όσο και από την πολιτεία, μια εταιρεία

δεν είναι ερευνητικό εργαστήριο ώστε να δίνεται υπέρμετρα μεγάλη έμφαση

στην καινοτομία. Εξάλλου, οι πολύ συχνές αλλαγές στην οργανωτική δομή ή

στις  παραγωγικές  μεθόδους  ενδέχεται  να  προκαλέσουν  μείωση  της

παραγωγής έως ότου το προσωπικό προσαρμοστεί στις νέες διαδικασίες, ενώ

η πολύ συχνή αλλαγή των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει στην απογοήτευση
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του καταναλωτικού κοινού.

Απεναντίας, μια νεοφυής επιχείρηση είναι δομημένη γύρω από την 
καινοτομία.

1.6.Εταιρική ευθύνη

Οι εταιρείες σε τοπικό, περιφερειακό, και σε εθνικό επίπεδο αποτελούν

εξ ορισμού ειδικούς οικονομικούς πολίτες των οποίων η  συνεισφορά στο

κοινωνικό  σύνολο  είναι  υπολογίσιμη.  Πέρα  όμως  από  τις  συνήθεις

καθημερινές οικονομικές λειτουργίες και την οικονομική αλληλεπίδραση με

το κοινωνικό περιβάλλον, από αυτούς τους ειδικούς πολίτες, σύμφωνα με την

κρατούσα θεώρηση της τρέχουσας δεκαετίας (2010 -  ),  αναμένεται πλέον

συμπεριφορά  ανάλογη  με  εκείνη  ενος  ευσυνείδητου  πολίτη,  ήτοι  να

προσφέρει οικειοθελώς στο κοινωνικό σύνολο με την παρουσία του αλλά και

με μη οικονομικούς τρόπους.

Οι παραδοσιακές εταιρείες, και δη οι μεγάλες, ανταποκρίθηκαν στο εν

λόγω  κάλεσμα  με  μια  ευρεία  ποικιλία  τρόπων.  Επί  παραδείγματι,  μια

εταιρεία  μπορεί  να προσφέρει  δωρεάν  προϊόντα ή  υπηρεσίες  σε  ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες με τρόπο ανάλογο του θεσμιού του pro bono publico της

αρχαίας Ρώμης.

Η μέχρι τώρα πορεία του θεσμού κρίνεται κατά γενική ομολογία ως

επιτυχημένη και αναμένεται στην τρέχουσα δεκετία (2010) να ενσωματωθεί

στον σκληρό πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας [18].
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1.7.Στελέχωση

Το στελεχιακό δυναμικό αποτελεί μια ξεχωριστή παράμετρο η οποία συνήθως

δεν  αναφέρεται  στον  αυστηρά  τυπικό  ορισμό  μιας  επιχείρησης,  συνήθως

επειδή  μια  εταιρεία  προφανώς  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  χωρίς  προσωπικό,

καθώς απαιτείται τουλάχιστον η παρουσία ενός ιδιοκτήτη. Εντούτοις, το θέμα

της στελέχωσης και η επιλογή του προσωπικού παρά την εν λόγω απουσία

τους  αποτελούν  πολύ  σοβαρά  ζητήματα  στην  καθημερινή  επιχειρηματική

πρακτική και σε κάθε σχεδόν εταιρεία υπάρχει ειδικό γραφείο ή διοικητική

δομή αποκλειστικά για τον χειρισμό αυτής της υπόθεσης.

Για το θέμα της στελέχωσης μπορούν να αφιερωθούν πολλές σελίδες.

Εδώ αρκούμαστε να παραθέσουμε τις ακόλουθες σημαντικές αρχές οι οποίες

με την πάροδο του χρόνου έχουν επικρατήσει:

➢ Δίνονται ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα να διακριθούν στο επιχειρηματικό
πεδίο.

➢ Κατά κανόνα το στελεχιακό δυναμικό είναι κατά κανόνα 

ισοκατανεμημένο κατά μήκος της ηλικιακής κλίμακας.

➢ Επίσης σε γενικές γραμμές υπάρχει μια ηλικιακή ιεραρχία υπό την 

έννοια πως νεότερα στελέχη συνήθως βρίσκονται σε χαμηλότερα 

διοικητικά και μισθολογικά κλιμάκια.

Στην εποχή της έντονης ψηφιοποίησης της οικονομίας υπάρχουν επιχειρήματα

σύμφωνα με τα οποία ο άνθρωπος αναγκαστικά θα πάρει δευτερεύουσα θέση

εν συγκρίσει με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον λοιπό εξοπλισμό.
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Εντούτοις, θα πρέπει να τονιστεί πως παρόμοια επιχειρήματα σχετικά με την

αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές  υπήρχαν

και  στην  πρώιμη  περίοδο  της  βιομηχανοποίησης,  κυρίως  στο  Ηνωμένο

Βασίλειο,  χωρίς  εν  τέλει  να  επέλθει  κάποιος  καταστροφικός  μαζικός

εξοβελισμός του ανθρώπινου γένους από την όλη παραγωγική διαδικασία. Το

αν  φυσικά  και  κατά  πόσο  η  μαζική  υιοθέτηση  της  πληροφορικής  στην

παραγωγή  θα  επιφέρει  μεγάλες  αλλαγές  εναπόκειται  στον  ιστορικό  του

μέλλοντος να το κρίνει.

Σε  αντιδιαστολή  με  μια  παραδοσιακή  επιχείρηση,  μια  νεοφυής

στελεχώνεται σχεδόν αποκλειστικά από νέο ηλικιακά προσωπικό το οποίο

είναι  αρκετά  φιλόδοξο  ώστε  να  εργάζεται  σκληρά  για  μεγάλα  χρονικά

διαστήματα,  διαθέτει  πολλά  προσόντα  στο  πεδίο  του,  και  κατά  κανόνα

διακρίνεται  από  ευρυμάθεια  και  έντονη  κοινωνική  κινητικότητα.  Τυχόν

γνώσεις σε καλλιτεχνικά πεδία συνήθως χρησιμεύουν ως αντίβαρο για την

εκτόνωση της συσσωρευόμενης καθημερινής πίεσης.

Για  έναν  νέο  μηχανικό  ή  ειδικό  στην  διοίκηση  επιχειρήσεων  η

συμμετοχή σε μια νεοφυή επιχείρηση κατά κανόνα αποτελεί ευχάριστη και

καλοδεχούμενη πρόκληση, καθώς η συμμετοχή σε μια επιτυχημένη νεοφυή

επιχείρηση  συνιστά  απτή  απόδειξη  ικανοτήτων.  Επιπλέον,  σε  περπίτωση

εξαγοράς της νεοφυούς επιχείρησης από μια μεγάλη αυτομάτως βρίσκεται

στους κόλπους μιας μεγάλης εταιρείας και, κατά κανόνα, σε ειδική ομάδα

καθώς  η  επιχειρηματική  τάση  είναι  όσα  στελέχη  ανήκαν  στην  νεοφυή

επιχείρηση  να  εξακολουθούν  να  εργάζονται  μαζί  σε  μια  ομάδα  με

παραμφερείς  στόχους  με  εκείνους  της  προηγούμενης  θέσης  τους.  Αλλά

ακόμα και να μην εξαγοραστεί η νεοφυής επιχείρηση, η συμμετοχή σε μια
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επιτυχημένη  τέτοια  εταιρεία  θεωρείται κατά κανόνα δείγμα αντοχής και

επιχειρηματικής τόλμης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

2.1  ΓΕΝΙΚΑ

Σε συνέχεια όσων παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, όπου 
αναλύθηκε πως μια νεοφυής επιχείρηση είτε ακολουθεί κάποια 
παραλλαγή των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την λειτουργία μας 
εταιρείας είτε τους αγνοεί εντελώς, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 
κάποια στοιχεία μοναδικά στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αυτό δεν αποτελεί 
κάποια προσωπική ιδιορρυθμία των ιδρυτών τους ή κάποια εκκεντρική 
τάση επίδειξης κάποιων νέων προγραμματιστών. Απεναντίας, συνιστά 
επιτακτική και αδίρητη αναγκαιότητα η οποία εν πολλοίς υπαγορεύεται 
από ορισμένους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την λειτουργία και την 
δράση μιας νεοφυούς επιχείρησης.
Αυτοί οι παράγοντες είναι, με την σειρά με την οποία παρουσιάζονται 
στο κείμενο,ο εξαιρετικά περιορισμένος χρονικός ορίζοντας για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του προϊόντος, η κατά κύριο λόγο 
οριζόντια διοίκηση και η συμμετοχή των ιδρυτών της εταιρείας στον 
σκληρό πυρήνα της παραγωγής, καθώς και η εκτενής χρήση των νέων 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση υποψήφιων 
επενδυτών, εργαζόμενων, καθώς και καταναλωτών.
 

Όλα αυτά συνδυαζόμενα κάνουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν
κατά πολύ από μια συμβατική επιχείρηση.

2.2. Χρονικός ορίζοντας

Αποτελεί κοινό μυστικό πως ο χρόνος είναι ένας από τους 
πιεστικότερους παράγοντες σε μια νεοφυή επιχείρηση. Παρά την σχετική
οικονομική άνεση την οποία εξασφαλίζει η συνεισφορά ενός επενδυτή ή 
κάποιο αρχικό κεφάλαιο ή δάνειο, η κλεψύδρα πάντοτε μετρά 
αντίστροφα και, σε πολλές περιπτώσεις, με επιταχυνόμενο ρυθμό. Αν ένα
δεδομένο πρόβλημα υφίσταται κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας μιας 
νεοφυούς επιχείρησης, τότε θα είναι κατά κανόνα περισσότερο αισθητό 
εάν εξακολουθεί να παραμένει ανεπίλυτο και κατά τον τέταρτο ή κατά 
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τον έκτο μήνα λειτουργίας της επιχείρησης. Επομένως, οι όποιες 
αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και αποφασιστικά και να 
ακολουθούν τον ρυθμό της εταιρείας.
Τα ανωτέρω υπαγορεύουν μια διαφορετική αντιμετώπιση της ίδιας της 
εταιρείας ως διοικητικής μονάδας αλλά και ως παραγωγικής μονάδας. Οι 
συνέπειες αυτού του φαινομενικά απλού γεγονότος αναλύονται στην 
συνέχεια του κεφαλαίου.

2.3. Διοίκηση

Κατά κανόνα η διάρθρωση μιας νεοφυούς επιχείρησης είναι οριζόντια, 
σε αντιδιαστολή με την δενδρική ή πυραμιδική δομή των παραδοσιακών 
εταιρειών. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από επενδυτές με 
σημαντική εμπειρία σε άλλου είδους εταιρείες με αποτέλεσμα 
προσωρινές ή μονιμότερες ασυνεννοησίες.
Επίσης δεν είναι παράξενο για μια νεοφυή επιχείρηση οι ιδρυτές της και 
οι ιδιοκτήτες της να εργάζονται και οι ίδιοι για την ανάπτυξη του 
προϊόντος με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο εργάζονται και οι υπόλοιποι 
της ομάδας.
 

2.4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μια επιχειρηματικά σωστή πρακτική η οποία επίσης ανταποκρίνεται εν 
μέρει στην εικόνα την οποία έχει σχηματίσει το ευρύ κοινό για μια 
νεοφυή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των υποψήφιων επενδυτών 
και καταναλωτών, συνίσταται στην εκτεταμένη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι ιστότοποι πολλών νεοφυών επιχειρήσεων 
ανανεώνονται σε καθημερινή τουλάχιστον βάση και δίνουν πολλές 
πληροφορίες για την ζωή στην εταιρεία, προσελκύοντας με τον τρόπο 
αυτό νέο προσωπικό, υποψήφιους επενδυτές, ή καταναλωτές. Ορισμένες 
μάλιστα νεοφυείς εταιρείες ωθούν αυτή την τεχνική στα όρια, καθώς 
ουσιαστικά προσκαλούν τους υποψήφιους καταναλωτές να 
παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την ανάπτυξη των προϊόντων 
τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα συναισθηματικό δεσμό 
μεταξύ της εταιρείας και της καταναλωτικής βάσης της.

22



Είναι μάλιστα αξιοσημειώτο πως όλες οι εταιρείες οι οποίες 
διαχειρίζονται τα πιό γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
LinkedIn, το Twitter, και το Facebook, ξεκίνησαν ως νεοφυείς 
επιχειρήσεις, αποτελώντας φωτεινά παραδείγματα επιχειρηματικότητας.

2.5    Σημεία διαφοράς των παραδοσιακών επιχειρήσεων με αυτά των
νεοφυών επιχειρήσεων

     Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα διανύει
μια περίοδο έντονης οικονομικής αστάθειας και ύφεσης, με αποτέλεσμα
τα  προβλήματα  σταθερότητας  και  αναξιοπιστίας  να  διογκώνονται,  η
ρυθμοί  ανάπτυξης  να  φέρουν  αρνητικό  πρόσημο  και  η  ανεργία  να
αυξάνεται.  Στο  στόχαστρο  τέθηκαν  οι  παραδοσιακές  μορφές
επιχειρήσεων,  καθώς  οδηγούν  τα  τελευταία  χρόνια,  ολοένα  και
περισσότερο,  στην  μείωση  της  εργασιακής  απασχόλησης  μέσω  των
απολύσεων. Η επιδίωξη αυτή αποτελεί μια πολιτική των παραδοσιακών
επιχειρήσεων με σκοπό να διασφαλίσουν την επιβίωση τους στην αγορά
και  να  διαφυλάξουν  την  ακεραιότητα  του  όποιου  κύρους  φέρουν.  Οι
παραδοσιακές  επιχειρήσεις  τείνουν  ν΄αποτελέσουν  τον  αποδιοπομπαίο
τράγο της όποιας κρίσης στον επαγγελματικό στίβο, καθώς οι τακτικές
τους  φαίνονται  να  αποτελούν  παρωχημένες  επιλογές  και  ένδειξη
αδυναμίας  να  προσαρμοστούν  στα  νέα  δεδομένα  και  απαιτήσεις  της
αγοράς χωρίς παράπλευρες απώλειες.
      Η διαφορά μεταξύ των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων και των
νεοσύστατων (παραδοσιακών) επιχειρήσεων έγκειται στην ύπαρξη των
διαφορετικών  όρων  για  τον  προσδιορισμό  τους.  Το  γεγονός  ότι  μια
επιχείρηση  είναι  νεοσύστατη  δεν  σημαίνει  ότι  είναι  και  νεοφυής
επιχείρηση (startup). Ο όρος  startup είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις
επιχειρήσεις εκείνες που τείνουν να έχουν μια ταχεία ανάπτυξη, μέσω της
υλοποίησης της καινοτόμου ιδέας που υπηρετούν, απευθυνόμενες σ’ ένα
ευρύ κοινό.
     Οι νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις είναι ο λόγος μιας καινοτόμου
ιδέας προς υλοποίηση (η οποία συνήθως έχει μια άμεση σχέση με την
τεχνολογία) προς μια μεγάλη αγορά. Ο λόγος αυτός αποτελεί μια ισχυρή
σύνδεση,  η  οποία  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  ταχεία  ανάπτυξη  της
νεοφυούς (startup) επιχείρησης.  Με άλλα λόγια,  μια νεοφυής (startup)
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επιχείρηση  δεσμεύεται  στην  υλοποίηση  μιας  ιδέας,  μέσω  ενός
επισφαλούς πλάνου, ενός μη δοκιμασμένου επιχειρηματικού σχεδίου, το
οποίο θα επιφέρει  την επίλυση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σ’ ένα
δύσκολο  πρόβλημα,  όπου  παραδοσιακές  επιχειρήσεις  αδυνατούσαν  να
χειριστούν  και  να  επιλύσουν.  Η  δέσμευση  που  αναλαμβάνει  και  η
επιτυχής  απόδοση  της  νεοφυούς  (startup)  επιχείρησης,  μέσω  της
υλοποίησης  της  καινοτόμου  ιδέας  που  φέρει,  οδηγεί  στην  ταχεία
ανάπτυξη της. 
     Οι  νεοσύστατες  (παραδοσιακές)  επιχειρήσεις  επιλέγουν  ένα
δοκιμασμένο  επιχειρηματικό  μοντέλο.  Την  επιχειρηματική  τους  αυτή
δραστηριότητα  συνήθως  διέπουν  περιορισμοί  οι  οποίοι  μπορεί  να
αποτελούν  ανασταλτικό  παράγοντα  για  τη  σύλληψη  και  υλοποίηση
μεγάλων  ιδεών.  Τέτοιου  είδους  πρακτικές  χαρακτηρίζονται  ως
συγκρατημένες, αν όχι επιπροσθέτως συντηρητικές, πρεσβεύοντας έναν
λανθάνον ορθολογισμό, ο οποίος ναι μεν μπορεί να λειτουργεί σαν μια
ασπίδα  προστασίας  για  τις  νεοσύστατες  (παραδοσιακές)  επιχειρήσεις,
μπορεί όμως κάλλιστα να καταστεί  τροχοπέδη για την διαφοροποίηση
στον ανταγωνισμό.
     Σημαντικός  παράγοντας  που  αποτελεί  ένα  επιπλέον  στοιχείο
διαφοροποίησης  μιας  νεοφυούς  (startup)  επιχείρησης  από  μια
νεοσύστατη  (παραδοσιακή)  επιχείρηση  αποτελεί  η  ίδια  η  αγορά  στην
οποία  απευθύνονται.  Συγκεκριμένα,  οι  νεοφυείς  (startup)  επιχειρήσεις
απευθύνονται  σ’  ένα μεγάλο μέρος  αγοράς,  που δεν  περιορίζεται  από
γεωγραφικούς,  πολιτισμικούς  ή  άλλους  περιορισμούς.  Σε  πολλές
περιπτώσεις,  οι  νεοφυείς  (startups)  επιχειρήσεις  έχουν  οδηγήσει  στην
δημιουργία  μιας  νέας  ολόκληρης  αγοράς  γύρω  από  το  πεδίο
δραστηριότητας  τους.   Η  νεοσύστατη  (παραδοσιακή)  επιχείρηση
δεσμεύεται σε επίπεδο τοπικότητας, περιορίζοντας το μερίδιο αγοράς της
σ’αυτό  και  διαμορφώνοντας  πολιτικές  αντιμετώπισης  τοπικού
ανταγωνισμού. 
     Η εργασιακή απασχόληση και οι ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης
αποτελούν  καθοριστικούς  παράγοντες  για  μια  ισχυρή  οικονομία.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων αποτελεί
ο  υψηλός  ρυθμός  ανάπτυξης,  καθιστώντας  τη  μορφή  οικονομικής
δραστηριότητας  τους  ιδανική  τόσο  για  την  ενίσχυση  του  κύρους  της
επιχειρηματικής  αγοράς  όσο  και  της  οικονομίας.  Στην  προσπάθεια
βελτιστοποίησης της ανάπτυξης μπορούν ν’ ανακαλυφθούν πραγματικά
σημαντικές ιδέες για την επιχείρηση και η ανάγκη αυτή για ανάπτυξη
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  μια  μορφή  πίεσης  για  εξέλιξη.  Η
δυνατότητα τροποποίησης του αρχικού σχεδίου με στόχο την επίτευξη
του μέγιστου ποσοστού ανάπτυξης  εντός  ενός καθορισμένου χρονικού
διαστήματος,  μπορεί  πολλές  φορές  να  οδηγήσει  σε  μια  μεταβολή  της
αρχικής ιδέας, ή ακόμα και στη μορφή της ίδιας της επιχείρησης, από
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αυτή που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αυτή η τροποποίηση έχει ως απόρροια
τις  περισσότερες  φορές  διαφορετικά  μεν,  αλλά  καλύτερα  ποιοτικά
αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον προσδοκώμενο
ρυθμό ανάπτυξης και την διασφάλιση της συνέχειας της βιωσιμότητας
της νεοφυούς (startup) επιχείρησης.
      Οι νεοσύστατες  (παραδοσιακές)  επιχειρηματικές δραστηριότητες
δείχνουν  αδυναμία  να  παρέχουν  υψηλούς  ρυθμούς  ανάπτυξης  σε
σύντομο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η
φιλοσοφία  των  νεοσύστατων  (παραδοσιακών)  επιχειρήσεων  είναι
εστιασμένη  στην  ιδέα  που  αποτέλεσε  εναρκτήριο  έναυσμα  για  την
ύπαρξη αυτών,  παρουσιάζοντας μια δυσκαμψία και  βραδυκινησία στις
όποιες τροποποιήσεις. Έτσι η ευελιξία τους προσαρμόζεται απλώς στην
ικανότητα  επίτευξης  των  απαραίτητων  οικονομικών  μεγεθών  που
διασφαλίζουν την βιωσιμότητα τους στα πλαίσια της τοπικής αγοράς και
του ανταγωνισμού.
     Η ίδια οικονομική υπόσταση των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων
διαφοροποιείται από αυτή των νεοσύστατων (παραδοσιακών). Η ίδρυση
μιας νεοφυούς (startup) επιχείρησης δεν σηματοδοτεί πάντα την έναρξη
της εμπορικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση την εισροή εσόδων σ’
αυτή, παρά μόνο έξοδα για την έρευνα, για την ανάπτυξη του προϊόντος
και την λειτουργία τους. Έτσι από την ίδρυση της ακόμη στοχεύει στην
συνεχή  εύρεση  χρηματοδοτικών  πηγών  μέσω  της  προσέλκυσης
επενδυτικών κινήσεων προς αυτή, όπως λόγου χάριν τα seed capitals, οι
business angels κ.α.  Η  διασφάλιση  του  προσδοκώμενου  ρυθμού
ανάπτυξης  μιας  νεοφυούς  (startup)  επιχείρησης  απαιτεί  την  εύρεση
υπέρογκων πολλές φορές ποσών, των οποίων η απόκτηση επιτυγχάνεται
μέσω της διάθεσης μετοχικών κεφαλαίων στους επενδυτές. Οι επενδυτές
έλκονται  από  την  ιδέα  να  διαθέσουν  τα  κεφάλαια  τους  σε  μια
επιχειρηματική κίνηση, φύσιν νεοφυή, έχοντας την διορατικότητα της εν
δυνάμει  επεκτασιμότητας  και  κερδοφορίας  αυτών.  Αποτελεί  βασικό
στοιχείο προσδιορισμού της δομής των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων
τόσο η ανάπτυξη με ταχείς ρυθμούς όσο και η υψηλή απόδοση, πράγμα
που αποτελεί συνάρτηση της κερδοφορίας και του όποιου όφελους. 
     Εν αντιθέσει, οι νεοσύστατες (παραδοσιακές) επιχειρήσεις στηρίζουν
την οικονομική τους υπόσταση από κεφάλαια των ιδίων των μετόχων της
επιχείρησης  (π.χ.  ιδιοκτήτες),  κυρίως  κατά  την  ίδρυση  τους.  Η
βιωσιμότητα τους καθορίζεται  από την εισροή κερδών που απορρέουν
από την δραστηριότητα τους στην αγορά. Επομένως, η αυτάρκεια και η
διασφάλιση της συνέχειας τους συνδέεται από το ύψος της κερδοφορίας
που  απολαμβάνουν  από  την  εμπορική  δραστηριότητα  τους.  Τυχόν
εξωτερική χρηματοδότηση σε μια νεοσύστατη (παραδοσιακή) επιχείρηση
έχει συνήθως καθαρά στοιχεία δανεισμού. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε μια
νεοσύστατη  (παραδοσιακή)  επιχείρηση  είναι  πιο  βραδυκίνητοι,  με
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αποτέλεσμα να φαίνεται αγκιστρωμένη σε μια πάγια κατάσταση και κατ’
επέκταση  να  μην  αποτελεί  πόλο  έλξης  επενδυτικών  κινήσεων  από
ενδεχόμενους εξωτερικούς επενδυτές. 
      Ένα άλλο χαρακτηριστικό των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων, όπως
έγινε λόγος και παραπάνω, αποτελεί το γεγονός ότι πολλές φορές φέρουν
μια  αρκετά  καινοτόμα  ιδέα  και  κατ’  επέκταση  κερδοφόρα,  με
αποτέλεσμα  μέσα  από  τους  γρήγορους  ρυθμούς  ανάπτυξης  που
ακολουθούν, να καταφέρουν να αναδυθούν σ’ ένα δυνατό και αξιόλογο
ανταγωνιστή. Μια νεοφυής (startup) επιχείρηση έχει προσωρινή μορφή,
πράγμα  που  σημαίνει  πως  η  έκβαση  του  εγχειρήματος  της  θα
προσδιορίσει είτε την ανάδειξη της σε μια πολλά υποσχόμενη μεγάλη
εταιρεία είτε θα την οδηγήσει στην εξαγορά από μια άλλη παραδοσιακή
επιχείρηση,  ή,  στην  έσχατη  περίπτωση,  στην  αποτυχία.  Σε  περίπτωση
αποτυχίας, η νεοφυής (startup) επιχείρηση λόγω της μορφής που φέρει,
είτε μπορεί απλά να παύσει την λειτουργία της είτε να αναπροσαρμόσει
το  επιχειρηματικό  της  πλάνο,  χωρίς  μεγάλες  παράπλευρες  απώλειες.
Έτσι, ταχύτατα αναπτυσσόμενες νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις τείνουν
να μετεξελιχθούν σε ανταγωνίστριες εταιρείες ή, όπως έχει παρατηρηθεί
να συμβαίνει συχνά, γίνονται αντικείμενο εξαγοράς ή συγχωνεύσεων από
άλλες  παραδοσιακές  επιχειρήσεις.  Έχει  καλλιεργηθεί  μια  γενικότερη
κουλτούρα των νεοφυών (startups) επιχειρήσεων, στην οποία στρέφονται
ακόμη  και  οι  μεγαλύτεροι  επιχειρηματικοί  κολοσσοί  διεθνώς.  Οι
τελευταίοι  προσαρτίζουν  στις  ήδη  υπάρχουσες  παραδοσιακές
επιχειρήσεις τους (είτε μέσω της υιοθέτησης-χρηματοδότησης ή ακόμα
και  της  εξαγοράς)  νεοφυείς  (startups)  επιχειρήσεις,  κατανοώντας  το
κέρδος  και  την  αξία  που  θα  μπορεί  να  επιφέρει  η  επένδυση  στην
καινοτομία και τα ωφέλη που θα αποκομίσουν από αυτήν την εξαγορά.
Επιπλέον, μια νεοφυής (startup) επιχείρηση, που φαίνεται να έχει ταχείς
ρυθμούς ανάπτυξης,  θα μπορούσε  να καταστεί  μεγάλη και  επικίνδυνη
ανταγωνιστική δύναμη μέσω της μετεξέλιξης της σε μια μεγάλη εταιρεία.
Στην επιδίωξη μείωσης του ανταγωνισμού και  επικράτησης της θέσης
που έχει  μια παραδοσιακή επιχείρηση στον επιχειρηματικό στίβο,  έχει
παρατηρηθεί ότι συχνά οδηγείται στην εξαγορά, ακόμα και με υψηλες
αποτιμήσεις,  τέτοιων  ειδών  πετυχημένων  νεοφυών  (startups)
επιχειρήσεων. 
     Από  την  άλλη,  μια  νεοσύστατη  (παραδοσιακή)  επιχείρηση  είναι
δέσμια  σε  μια  πιο  παθητική  κατάσταση  που  συνεπάγεται  την
βιωσιμότητα  της.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μια  νεοσύστατη  (παραδοσιακή)
επιχείρηση τείνει να στοχεύει στα οικονομικά μεγέθη που εξασφαλίζουν
την ακεραιότητα της παρουσίας της στην τοπική αγορά και την επίτευξη
της βιωσιμότητας της σαν αυτοτελές σχήμα. Η ανάπτυξη της είναι πιο
βραδυκίνητη  και  υπόκειται  σε  μεγέθη  σύγκρισης  με  τον  ανταγωνισμό
που  υπάρχει  στην  αγορά.  Η  σταδιακά  αναπτυσσόμενες  νεοσύστατες
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(παραδοσιακές)  επιχειρήσεις  στοχεύουν στη διασφάλιση της συνέχειας
του κύρους τους και την παρουσία τους στην αγορά και, ανάλογα με τις
δυνατότητες  τους,  μπορεί  να  οδηγηθούν  ακόμη  και  στην  εξαγορά
επικίνδυνων νεοφυών (startup) επιχειρήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας, η
παραδοσιακή  επιχείρηση  φαίνεται  πιο  δύσκαμπτη  στην  πραγμάτωση
σχεδίων, ακόμη και ολικής αναπροσαρμογής.
      Ένα άλλο χαρακτηριστικό των νεοφυών επιχειρήσεων είναι η δομή η
ίδια. Κάθε επιχειρηματική κίνηση που υλοποιείται επιφέρει ένα κόστος
λειτουργίας  που  συνεχίζει  να  είναι  ευμετάβλητο  και  μετά  το  σημείο
εκκίνησης  της.  Μια  νεοφυής  (startup)  επιχείρηση,  λοιπόν,  τείνει  να
πλεονεκτεί  σε  σχέση  με  μια  νεοσύστατη  (παραδοσιακή)  επιχείρηση
καθώς μπορεί να αυξηθεί ραγδαία με περιορισμένες ανάγκες σε εργατικό
δυναμικό και εγκαταστάσεις, εστιάζοντας στην οριοθέτηση στόχων, τον
εντοπισμό των σημείων αύξησης κόστους, την αντιμετώπιση των όποιων
προβλημάτων  και  την  αύξηση  του  ανταγωνισμού  υπό  το  πρίσμα
υλοποίησης  της  καινοτόμας  ιδέας  που υπηρετεί.  Οι  νεοφυείς  (startup)
επιχειρήσεις  είναι  προσωρινοί  οργανισμοί  υπό  διάφορα  σχήματα,  με
αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχει  σαφής  διαχωρισμός  μεταξύ  όλων  των
τμημάτων  της  επιχείρησης.  Αυτό  συνεπάγεται  τόσο  ότι  υπάρχει  μια
συνοχή εντός της ομάδας, όσο και μιας συνεκτικότητας των ρόλων και
των δραστηριοτήτων. 
     Η νεοσύστατη (παραδοσιακή) επιχείρηση φαίνεται να υπόκειται σε
μια πιο στατική και πολύπλοκη κατάσταση καθώς η ίδια της η δομή την
περιορίζει  (διευθυντικά  στελέχη,  εργατικό  δυναμικό  κ.α.)  και  ως  εκ
τούτου να μειονεκτεί ως προς την διαχείριση του κόστους λειτουργίας.
Οι νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις προσφέρουν το περιβάλλον εργασίας
που  ορίζεται  από  έντονη  αίσθηση  της  δυναμικής,  με  εκτεταμένες
δυνατότητες  καθώς  και  μια  διαφορετική νοοτροπία που επιδιώκει  την
ανατροπή σε μια καθιερωμένη αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

3.1  Η παρουσία και η επιρροή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων 
στην οικονομία

     Το  ενδιαφέρον  ως  προς  τη  δομή  και  λειτουργία  των  νεοφυών
(startups)  επιχειρήσεων  έχει  αυξηθεί  ιδιαίτερα  εξαιτίας  της  ανάγκης
δημιουργίας  επιχειρήσεων  υψηλού  ρυθμού  ανάπτυξης,  οι  οποίες
συνεισφέρουν  σημαντικά  στην  δημιουργία  νέων θέσεων  εργασίας.  Το
γεγονός  του  δραματικά  μειωμένου  κόστους  δημιουργίας  νεοφυών
(startups)  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  είναι  άρρηκτα συνδεδεμένες  με  μια
καινοτόμα  επιχειρηματικότητα,  υπογραμμίζει  τον  μείζονα  ρόλο  που
παίζουν στην οικονομία.

     Οι νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, ως
λογικό  επακόλουθο  της  ταχείας  ανάπτυξης  που  φέρουν,  σε  πολύ
μεγαλύτερο  βαθμό  από  τις  παραδοσιακά  εδραιωμένες  επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με  έρευνα (Kauffman Foundation Research Series,  2010),  η
αύξηση θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία έτη ήταν από επιχειρήσεις
μικρότερες του ενός έτους. Έχει παρατηρηθεί ότι οι νεοφυείς (startups)
επιχειρήσεις, λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα τους, δημιουργούν επί το
πλείστον νέες θέσεις εργασίας χωρίς να απορροφούν εργατικό δυναμικό
από άλλες εταιρείες, κάτι που συμβαίνει στις ανταγωνιστικές εταιρείες
που δραστηροποιούνται σ’ένα σταθερό μερίδιο αγοράς. Μελέτη της Ε.Ε.,
που δημοσιεύθηκε το 2012, δείχνει ότι το 85% των θέσεων από το 2005
δημιουργήθηκε  από  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  με  σημαντικό  μέρος
αυτών να αφορούν καινοτόμες επιχειρήσεις. Επίσης, έρευνα με βάση τις
θέσεις εργασίας στις Η.Π.Α., που έγινε με βάση δεδομένα έως το 2010,
έδειξε  ότι  εάν  και  οι  νεοφυείς  επιχειρήσεις  στα  πρώτα  στάδια  τους
απασχολούν μόνο το 3% των εργαζομένων, παρουσιάζουν στην πορεία
αύξηση των θέσεων εργασίας τους 20% ετησίως.

     Πέραν  των  θέσεων  εργασίας,  οι  εταιρείες  αυτές  σε  περίπτωση
επιτυχούς  εξέλιξης  φέρουν  σημαντικά  κέρδη  στους  μετόχους.  Πολλές
από τις  νεοφυείς  (startups)  εταιρίες  στα πρώτα στάδια  συνηθίζεται  να
δίνουν αριθμό μετοχών και στους εργαζομένους. Η εταιρεία  Microsoft
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής διαχείρισης μετοχών
που  προαναφέρθηκε,  καθώς  έχει  πάνω  από  10,000  εργαζομένους  με
αξίας μετοχών της εταιρείας άνω του 1 εκ. δολαρίων από το 2000. 
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     Η  δραστηριότητα  των  επιχειρήσεων  που  είναι  καινοτόμα  και
εξαπλώνεται  γεωγραφικά,  έχει  την  τάση  να  δημιουργεί  νέες  θέσεις
εργασίας και επαγγέλματα γύρω απ’ αυτήν. Ως εκ τούτου, βιομηχανικές
αγορές συνδέονται με αγορές απ’ όλο τον κόσμο, κάτι που στο παρελθόν
μπορεί  να  είχε  καταστεί  αδύνατο  είτε  λόγω  της  έλλειψης  εμπορικών
δασμών μεταξύ των κρατών είτε λόγω των περίπλοκων και ρυθμιστικών
κανόνων και νομοθεσίας. 

     Ανάπτυξη  γνωρίζουν και  οι  περιοχές  που υπάρχει  παρουσία και
συγκέντρωση  μεγάλου  αριθμού  νεοφυών  (startup)  επιχειρήσεων.  Η
παρουσία  ισχυρού  οικοσυστήματος  αναβαθμίζει  τις  περιοχές  και
δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους κατοίκους. Οι αξίες των ακινήτων σε
περιοχές  που  υπάρχει  αυξημένη  συγκέντρωση  νεοφυών  (startup)
επιχειρήσεων ανεβαίνουν όπως και τα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων.
Ακόμα,  νεοφυείς  επιχειρήσεις  τείνουν  να  οργανώνουν  και  να
υποστηρίζουν κοινωνικές και  φιλανθρωπικές  εκδηλώσεις.  Μάλιστα,  οι
ανεπτυγμένες νεοφυείς (startups) εταιρείες τείνουν να έχουν αυξημένη
εταιρική  κοινωνική  ευθύνη  και  προσφορά.  Αυτό  μπορεί  να  οφείλεται
στην ανάγκη για αυξημένη προβολή και στο γεγονός ότι και η δική τους
ανάπτυξη στηρίχθηκε από διάφορους φορείς και δράσεις.

     Οι νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις προάγουν την ανάπτυξη και την
καινοτομία,  ανοίγοντας  νέους  επιχειρηματικούς  ορίζοντες.  Η  επιτυχής
εξέλιξη μιας νεοφυούς (startup) επιχείρησης σε ισχυρή εταιρεία (scale
up) ισοδυναμεί με μια εύρωστη και κερδοφόρα επιχείρηση που συμβάλει
στην  τόνωση  της  απασχόλησης  και  ενισχύει  την  εγχώρια  οικονομική
ανάπτυξη. Οι νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις δείχνουν να παρουσιάζουν,
λοιπόν, ανάπτυξη της απασχόλησης,  δημιουργώντας σημαντικό αριθμό
νέων θέσεων εργασίας. 

3.2 Τομείς δραστηριοποίησης των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων

      Οι νεοφυείς  επιχειρήσεις  έχουν ταυτιστεί  με την τεχνολογία για
πολλούς, καθώς διανύοντας τον 21ο αιώνα, η ιδέα της καινοτομίας είναι
άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  την  έννοια  της  τεχνολογίας.  Ο  μέγιστος
αριθμός  των  νεοφυών  επιχειρήσεων  έχουν  επιλέξει  τον  τεχνολογικό
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προσανατολισμό  συνδυάζοντας  την  δομή  της  καινοτόμας  ιδέας  που
πραγματώνουν με τα προνόμια που φέρει αυτός. Αυτό συμβαίνει γιατί η
τεχνολογία αποτελεί προνομιακό χώρο επιχειρηματικής δράσης μέσω της
οποίας  δημιουργούνται  τα  πεδία  ανάδειξης  ευκαιριών  και  ανάπτυξης
υποστηρικτικών  μέσων  για  την  προώθηση  μιας  νέου  τύπου
επιχειρηματικότητας, η οποία τυγχάνει μεγάλης αποδοχής τα τελευταία
χρόνια  διεθνώς  και  επιλέγεται  όλο  και  περισσότερο  από  νέους
επιχειρηματίες.

     Το μεγαλύτερο μέρος των νεοφυών επιχειρήσεων έχει ως αντικείμενο
του  την  ανάπτυξη  λογισμικού.  Ανάλυση  της  βάσης  CrunchBase  που
δημοσιεύεται  στην  σελίδα  παρουσιάζει  ότι  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  τα
στάδια χρηματοδότησης που έχουν γίνει  για εταιρίες  λογισμικού είναι
σχεδόν 50% περισσότερα από τον αμέσως επόμενο κλάδο. 

     Το λογισμικό αυτό μπορεί να απευθύνεται σε διάφορους κλάδους.
Δημοφιλείς κλάδοι είναι  το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) καθώς
και  το  λογισμικό  που  απευθύνεται  σε  επιχειρήσεις  και  επαγγελματίες
(Enterprise  software).  Επίσης,  πολλές  προσπάθειες  γίνονται  στην
ανάπτυξη λογισμικού με στόχο την κοινωνική δικτύωση και την υψηλή
αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  χρηστών.  Ακόμα,  δημοφιλής  είναι  και  ο
κλάδος  της  ανάπτυξης  λογισμικού  που  υποστηρίζει  το  στοχευόμενο
ψηφιακό  μάρκετινγκ  (digital  marketing)   και  την  ανάλυση  της
συμπεριφοράς  των  χρηστών  (analytics)  με  στόχο  την  εξατομικευμένη
προώθηση προϊόντων, πληροφορίας και υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Άλλη
υποκατηγορία  του  λογισμικού  που  προσελκύει  νεοφυείς  (startups)
επιχειρήσεις είναι  η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για διάφορους
σκοπούς (Big Data).  

     Σημαντικός είναι και ο κλάδος που έχει ως αντικείμενο λογισμικό και
υπηρεσίες που στοχεύουν αποκλειστικά σε φορητές συσκευές (mobile)
όπως τα smart phones, tablets, smart watches κτλ. Αν και θα μπορούσε
να  θεωρηθεί  υποκατηγορία  του  λογισμικού,  λόγω  της  ραγδαίας
ανάπτυξης αντιμετωπίζεται ως διαφορετική κατηγορία. Η ανάπτυξη του
οφείλεται κυρίως στην ραγδαία εξάπλωση των συσκευών smartphone και
την  δυνατότητα  συλλογής  πληροφοριών  από  αυτά  όπως  η  θέση,  οι
αναζητήσεις, τα ενδιαφέροντα και οι δραστηριότητες των χρηστών. 

30



     Η  άνθηση  του  λογισμικού  οφείλεται  στις  ευκαιρίες  που
παρουσιάστηκαν  από  την  ανάπτυξη  νέων  τεχνολογιών  και  των
χαμηλότερων απαιτήσεων σε κόστος και χρόνο ανάπτυξης συγκριτικά με
τις  εταιρίες  υλικού  (hardware).  Ωστόσο,  πλέον  είναι  αυξανόμενο  το
ενδιαφέρον  των  επενδυτών  και  ο  αριθμός  των  νεοφυών  (startup)
επιχειρήσεων  και  στο  κλάδο  του  υλικού  (hardware).  Η  αύξηση  αυτή
φαίνεται και από το ενδιαφέρον των χρηστών προς καινοτόμες συσκευές
και  υλικό  (hardware)  που  παρουσιάζονται  κυρίως  σε  πλατφόρμες
χρηματοδότησης  από  το  κοινό  (crowdfunding).  Οι  χρήστες  συχνά
χρηματοδοτούν  με  ποσά  πολύ  πάνω από  τους  στόχους  την  ανάπτυξη
τέτοιων συσκευών, που δείχνει τη χρησιμότητα που εντοπίζουν σε αυτές.

     Σημαντικοί  λόγοι  για  την  ανάπτυξη  αυτή  είναι  η  βελτίωση
παλαιότερων τεχνολογιών και η χρήση νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων
όπως το Bluetooth 4.0, τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα ασύρματα δίκτυα, τα
συστήματα ανέπαφης ανταλλαγής δεδομένων (Rfid, NFC, Beacon) κ.α.
Όλα αυτά σε συνδυασμό με την εξάπλωση των δικτύων δεδομένων, των
smart  phones  και  την  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  από  μεγάλη  μερίδα
ανθρώπων οδήγησαν στην ανάπτυξη της ιδέας που αποκαλείται Internet
of Things23 (ΙοΤ, Kopetz 2011).  Η ιδέα αυτή αναφέρεται στη σύνδεση
και  την  επικοινωνία  όλων  των  ηλεκτρονικών  συσκευών  μεταξύ  τους
ή/και με το διαδίκτυο. Τα οφέλη πίσω από αυτή την τεχνολογία είναι
πολλαπλά.  Ενδεικτικά,  είναι  εφικτή  η  συνεχής  καταγραφή  και
απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες από ηλεκτρονικές συσκευές
και αισθητήρες, ο αυτόματος έλεγχος μεταξύ τους βάσει αξιολόγησης της
πληροφορίας, ο απομακρυσμένος χειρισμός από τον χρήστη, η επιτήρηση
των δικτύων ηλεκτροδότησης/ύδρευσης από τις αρχές, διασυνδεδεμένες
ιατρικές  συσκευές  που  επιτρέπουν  την  διαρκή  παρακολούθηση  του
ασθενή και πολλά ακόμα.

     Για όλα τα παραπάνω, απαιτείται η ανάπτυξη νέων συσκευών και
προϊόντων  που  ενσωματώνουν  όλες  αυτές  τις  δυνατότητες  και  τις
τεχνολογίες  και  είναι  κατάλληλα  σχεδιασμένα  για  την  μέγιστη
αξιοποίηση τους. Επίσης τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από αυτές
για  τους  καταναλωτές,  τις  επιχειρήσεις  και  τις  αρχές  δικαιολογούν το
ενδιαφέρον γύρω από την τάση αυτή. Συνεπώς, στο σημείο αυτό δίνεται
πρόσφορο έδαφος για δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων με βάση
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το  υλικό  (hardware)  και  υπάρχει  ισχυρή  επιθυμία  των  επενδυτών  να
συμμετάσχουν σε αυτά.

      Ένας κλάδος που συγκεντρώνει  νεοφυείς  επιχειρήσεις  όπως και
επενδυτές που είναι  πρόθυμοι να δώσουν υψηλές χρηματοδοτήσεις  σε
αυτές  είναι  ο  ευρύτερος  κλάδος  της  υγείας  και  της  περίθαλψης.  Οι
νεοφυείς επιχειρήσεις μπορεί να εστιάζουν είτε σε εξειδικευμένο ιατρικό
λογισμικό ή ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες
και  προσφέρουν  καινοτόμες  λύσεις  και  υπηρεσίες  σε  ιατρούς  και
ασθενείς.  Σημαντικές επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις γίνονται και
στον ευρύτερο κλάδο της βιοτεχνολογίας.

     Δημοφιλές πεδίο στις τεχνολογικές νεοφυείς εταιρίες είναι επίσης η
παροχή  χρηματοοικονομικών  /  τραπεζικών  υπηρεσιών  (Fintech).  Οι
νεοφυείς  εταιρίες  με  την  χρήση  της  τεχνολογίας  έχουν  φέρει  πολλές
αλλαγές στον χρηματοοικονομικό τομέα και έχουν επηρεάσει το μοντέλο
λειτουργίας των τραπεζών. Τέτοιες είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές, τα
ψηφιακά νομίσματα, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια κ.α. Επίσης, πλέον η
πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχει επεκταθεί σε λιγότερο
αναπτυγμένες περιοχές. 

     Αυξανόμενες  είναι  και  οι  startups  στον  κλάδο  των  καθαρών
τεχνολογιών  στον  χώρο  της  ενέργειας  (Cleantech).  Περιλαμβάνουν
λύσεις  αποθήκευσης  ενέργειας,  τα  έξυπνα  δίκτυα  (Smart  Grids),  τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α.

     Τέλος, στους περισσότερο παραδοσιακούς κλάδους, δραστηριοποίηση
startup επιχειρήσεων παρατηρείται στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης
και  ψυχαγωγίας,  ενώ  δραστηριοποίηση  υπάρχει  και  στον  κλάδο  των
τροφίμων και τη βιομηχανία. Πάντως, οι μη τεχνολογικές startup εταιρίες
είναι  περισσότερο  περιορισμένες  και  λιγότερο  δημοφιλείς  στα
επενδυτικά  κεφάλαια  αφού  σπανίως  μπορούν  να  επιφέρουν  γρήγορη
ανάπτυξη και μη γραμμικές εισροές κερδών που είναι η βασική επιθυμία
των επενδυτών.

3.3. Το επιχειρηματικό περιβάλλον των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα
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     Η νέα μορφή επιχειρηματικότητας που ακούει  στον όρο νεοφυής
επιχείρηση (Startup), πέρα από το διεθνές επίπεδο, λαμβάνει χώρα και
στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η νέα αυτή επιχειρηματικότητα, η οποία είναι
βασισμένη  στην  καινοτομία  και  προσανατολισμένη  σε  τομείς
προστιθέμενης αξίας, απαντάται κυρίως σε τεχνολογικούς όρους, καθώς
εστιάζει  το ενδιαφέρον της  τόσο στην παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας
μέσω  διαδικτυακής  πλατφόρμας  (τουρισμός,  διαδικτυακές  αγορές,
διαχείρηση  ενέργειας),  όσο  στην  ψηφιοποίηση  και  την  τεχνολογία
εφαρμογών  κινητών  τηλεφώνων  (εφαρμογές  κοινωνικής  δικτύωσης,
λογισμικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.α.).

      Είναι  αξιοσημείωτο  πως  η  Ελλάδα  καταγράφει  την  υψηλότερη
επίδοση  στην  καθιερωμένη  επιχειρηματικότητα  με  ποσοστό  12,6% εκ
των 26 χωρών καινοτομίας. Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα ωστόσο
δεμ είναι  πρωτόγνωρο,  καθώς  η  Ελλάδα εμφανίζεται  να διατηρεί  την
πρώτη  θέση  στον  δείκτη  καθιερωμένης  επιχειρηματικότητας  ανάμεσα
στις χώρες καινοτομίας τα τελευταία έτη. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί
πως οι  πολλοί  μικρές  επιχειρήσεις,  οικογενειακής  κυρίως ιδιοκτησίας,
συνεχίζουν να κυριαρχούν στη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας
υποστηριζόμενες   σε  όρους  χρηματοδότησης  κυρίως  από  άτυπους
επενδυτές  (συγγενείς  και  φίλους).  Η  σύνθεση  του  δείκτη  συνολικής
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αποτυπώνει τη χαμηλή δυναμική
της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

      Ανασταλτικός  παράγοντας  στην  υποστήριξη  των  νέων  αυτών
επιχειρηματικών προσπαθειών και την όποια ενθάρρυνση εκκίνησης της
νέας  αυτής  επιχειρηματικότητας  αποτελεί  η  ίδια  η  επικρατούσα
κατάσταση  και  κρατική  δομή  της  χώρας,  όπως  η  γραφειοκρατία,  η
έλλειψη υποδομών,  το  ασφαλιστικό και  το  φορολογικό σύστημα,  ενώ
αναφορά  γίνεται  στο  μεγάλο  ενδεχόμενο  αποτυχίας,  καθώς  μεγάλο
ποσοστό των νεοφυών επιχειρήσεων δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τους
στόχους  τους,  καταστούν  βιώσιμες  και  να  οδηγηθούν  σε  επιτυχημένη
έξοδο.

33



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

4.1.Δικτύωση και Δομές Υποστήριξης

     Στα χρονικά πλαίσια εμφάνισης  και  σταδιοδρομίας των νεοφυών
επιχειρήσεων  έχουν  δημιουργηθεί  συνεργατικοί  χώροι  φιλοξενίας  και
πυλώνες  στήριξης,  βασισμένη  στην  κοινωνική  επιχειρηματικότητα.
Στόχος  τους  αποτελεί  η  καθοδήγηση  και  παροχή  βοήθειας  προς  την
επίτευξη ανάπτυξής τους, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, που προωθούν
τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, καθώς επίσης και προγράμματα
υποστήριξης γα νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις.
     Για την στήριξη των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί
ένα σημαντικός αριθμός δομών, υπό την μορφή ενός οικοσυστήματος,
όπου έχοντας διαφορετικό ρόλο η καθεμία, λειτουργούν με κοινό στόχο
την ενίσχυση της  νεοφυούς επιχειρηματικότητας  και  την επιτυχία των
νεοφυών (startup) επιχειρήσεων.
     Ένα οικοσύστημα νεοφυών (startup) επιχειρήσεων φέρει μια σειρά
από δομικά χαρακτηριστικά, όπως έγινε λόγος και παραπάνω, τα οποία
έχουν μια δυναμική μορφή και είναι  ευμετάβλητα με την πάροδο των
χρόνων. Σε επίπεδο ανεξάρτητων οργανισμών τα δομικά στοιχεία ενός
οικοσυστήματος νεοφυών (startups) επιχειρήσεων είναι: 
Υλικό οικοσύστημα (  Tangible     ecosystem  )  

 Νεοφυείς (Startup) επιχειρήσεις
   Μηχανισμοί επιχειρηματικής επώασης:

 Επιχειρηματικές  προ-θερμοκοιτίδες  (Business pre-
incubators)

  Επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες (Business incubators)  

 Επιταχυντές (Accelerators)
 Πηγές χρηματοδότησης – κεφάλαιο ρίσκου (actors providing risk

capital)
 Οργανισμοί  που  προωθούν  την  επιχειρηματικότητα  και  την

καινοτομία. (Business and  innovation agencies)  

 Πανεπιστήμια (Universities)

  Κέντρα καινοτομίας (Innovation centers)

 Συνεργατικοί χώροι (Co-working spaces)
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 Επιστημονικά  και  τεχνολογικά  πάρκα  (Science and
technology parks)

 Άυλο οικοσύστημα (Intangible ecosystem): 
 Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
  Δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  (events)  για  startup

επιχειρήσεις
  Κοινωνικές  ομάδες  και  οργανώσεις  υποστήριξης

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

Είναι  σπάνιο  σε  ένα  ολοκληρωμένο  οικοσύστημα  startups  όλα  τα
απαραίτητα δομικά στοιχεία να εντοπίζονται τοπικά.

35



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

Δομικά  στοιχεία  υλικού  (tangible)  οικοσυστήματος  νεοφυών  (startup)
επιχειρήσεων

5.1. Μηχανισμοί επιχειρηματικής επώασης
     Η επιχειρηματική επώαση είναι  η διαδικασία,  που ενεργοποιείται
συνήθως  όταν  υπάρχει  ανάγκη  υποστήριξης  των  επιχειρηματιών  στην
ανάπτυξη  της  νεοφυούς  (startup)  επιχείρησής  τους.  Η  διαδικασία  της
επιχειρηματικής επώασης περιλαμβάνει διάφορα στάδια και υλοποιείται,
είτε ολόκληρη είτε σταδιακά, με στόχο την παροχή υποστήριξης στους
δυνητικά  μελλοντικούς  επιχειρηματίες  για  την  ανάπτυξη  της
επιχειρηματικής  τους  ιδέας  και  την  μεταμόρφωση  της  σε  βιώσιμη
επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Υπάρχουν τρία στάδια επιχειρηματικής επώασης:  
1. Προ-επώαση (Pre-incubation)  
2. Επώαση (Incubation)
3. Μετ-επώαση (Post-incubation)

     H προ-επώαση σχετίζεται με όλες τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι
απαραίτητες  για  την  υποστήριξη  υποψήφιων  επιχειρηματιών  στην
διαδικασία  ανάπτυξης  της  επιχειρηματικής  τους  ιδέας,  του
επιχειρηματικού μοντέλου και του επιχειρηματικού σχεδίου. Στόχος της
προ-επώασης  είναι  η  ενίσχυση  της  πιθανότητας  επιτυχημένης
δημιουργίας  νεοφυών  (startup)  επιχειρήσεων.  Συνήθως  η  διαδικασία
αυτή περιλαμβάνει  αξιολόγηση της  επιχειρηματικής  ιδέας,  εκπαίδευση
και  προσωπική καθοδήγηση των  υποψήφιων επιχειρηματιών,  ώστε  να
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δημιουργήσουν  ένα  πλήρες  επιχειρηματικό  σχέδιο.  Οι  περισσότερες
πανεπιστημιακές θερμοκοιτίδες είναι προθερμοκοιτίδες.  
     Η επώαση αφορά την υποστήριξη που δίνεται στην επιχείρηση κατά
το  στάδιο  της  ανάπτυξης  εντός  της  επιχειρηματικής  θερμοκοιτίδας.
Συνήθως είναι μια διαδικασία που διαρκεί τα πρώτα χρόνια λειτουργίας
της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται ορατό αν έχει τη
δυνατότητα  να  επιτύχει  και  να  εξελιχθεί  σε  ώριμο  επιχειρηματικό
οργανισμό.  Οι  διαδικασίες  που  περιλαμβάνει  το  στάδιο  της  επώασης
είναι  η  πρόσβαση  σε  χρηματοδότηση,  η  εκπαίδευση  από
επιχειρηματικούς  μέντορες,  καθώς  και  η  παροχή  εγκαταστάσεων,
υποδομών και χώρων γραφείου για τη νέα νεοφυή (startup) επιχείρηση. 
     Η  μετ-επώαση  περιλαμβάνει  τις  δραστηριότητες  οι  οποίες  είναι
απαραίτητες για νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις που έχουν φθάσει στο
στάδιο  της  ωριμότητας  και  επομένως  έχουν  πλέον  τη  δυνατότητα  να
λειτουργούν αυτόνομα.  Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση εγκαταλείπει τη
θερμοκοιτίδα. Παρόλα αυτά, διάφορες υπηρεσίες μπορεί ακόμα να είναι
απαραίτητες για την επιχείρηση. Οι οργανισμοί που παρέχουν αυτές τις
υπηρεσίες  στο  στάδιο  της  μετά-επώασης  ονομάζονται  επιταχυντές
(accelerators), (European Union Regional Policy, 2010).   

5.2 Επιχειρηματικές προ-θερμοκοιτίδες (“Business pre-incubators”)

     Η  ύπαρξη  προ-θερμοκοιτίδων  αποσκοπεί  στην  υποστήριξη
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εμβρυϊκό στάδιο. Οι νεοφυείς (startup)
επιχειρήσεις  συνήθως  ξεκινούν  όταν  ένας  επιχειρηματίας  αναγνωρίσει
μια ανάγκη και έχει μια ιδέα για το πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει. Η
ιδέα από μόνη της δεν αποτελεί βιώσιμη επιχείρηση. Για να γίνει βιώσιμη
επιχείρηση, η ιδέα θα πρέπει να μετατραπεί σε προϊόν ή υπηρεσία, τα
οποία  με  τη  σειρά  τους  θα  πρέπει  να  ελεγχθούν  διεξοδικά  από
καταναλωτές  ή  χρήστες,  να  προσαρμοστούν  σε  μια  αγορά  και  να
στηριχθούν  σε  ένα  επιχειρηματικό  μοντέλο  ικανό  να  τα  λανσάρει
επικερδώς.
     Στο αρχικό αυτό στάδιο,  των προ-θερμοκοιτιδών, οι  επιχειρήσεις
βρίσκονται  ακόμη  στο  στάδιο  σχεδίασης  και  δεν  έχουν  προχωρήσει
ακόμη στον σχηματισμό επιχειρηματικού σχεδίου.  Η χρησιμότητα των
προ-θερμοκοιτίδων  έγκειται  στην  στοχοποίηση  και  εξάλειψη  των
διάφορων προβλημάτων και εμποδίων, που μπορούν να ανακύψουν στην
προσπάθεια υλοποίησης μιας καινοτόμας επιχειρηματικής ιδέας.
Βασικά  χαρακτηριστικά  των  καινοτόμων  προ-θερμοκοιτίδων  είναι  τα
εξής: 

 Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά το στάδιο σχηματισμού της
επιχείρησης.
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 Παρέχουν στρατηγικές περιορισμού του ρίσκου αποτυχίας,  τόσο
για  τα  μέλη  της  προ-θερμοκοιτίδας,  όσο  και  για  τους
επιχειρηματίες.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μεσω  της  ευκαιρίας  που
δίνεται,  ακόμη  στο  στάδιο  της  προ-επώασης,  στους  δυνητικούς
επιχειρηματίες να δοκιμάσουν τις προοπτικές των προϊόντων και
υπηρεσιών τους στην αγορά. Κατ΄αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το
ρίσκο  αποτυχίας  μιας  νεοφυούς  επιχείρησης  μετά  την  σύσταση
της. Από την άλλη, διασφαλίζεται το κύρος της προ-θερμοκοιτίδας
στο  να  επιλέγει  και  να  προάγει  επιχειρηματικές  ιδέες  με
αντίκρυσμα στην αγορά.

 Ο  χρόνος  διάρκειας  της  προ-επώασης  είναι  περιορισμένος
(ανάλογα με την φιλοσοφία της προ-θερμοκοιτίδας) και γι’ αυτό
τον  λόγο  χαρακτηρίζεται  ως  χρόνος  επιτήρησης  (probationary
period).

     Η υπόσταση των  προ-θερμοκοιτίδων υφίσταται στην αντιμετώπιση
των προβλημάτων που συναντούν οι νέοι φιλόδοξοι επιχειρηματίες στην
επιδίωξη  τους  να  υλοποιήσουν  την  καινοτόμα  ιδέα  που  έχουν
οραματιστεί. Τέτοιου είδους προβλήματα αφορούν συνήθως ανεπαρκείς
γνώσεις  νομικής  και  οικονομικής  φύσεως,  οι  έλλειψη  προσωπικών
επιχειρηματικών  δεξιοτήτων,  η  άγνοια  της  αξίας  πνευματικών
δικαιωμάτων και το υψηλό οικονομικό ρίσκο θα δεσμευτούν να πάρουν
κατά την σύσταση μια νεοφυούς (startup) επιχείρησης.
 Οι  εγκαταστάσεις  και  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τις  προ-
θερμοκοιτίδες είναι οι ακόλουθες:

 Χώροι  γραφείου  για  τους  δυνητικούς  επιχειρηματίες,  όπου
μπορούν να αναπτύξουν τις ιδέες τους.

 Κοινόχρηστες  εγκαταστάσεις,  όπως  υποδομές  τηλεπικοινωνιών,
πληροφοριών  και  τεχνολογίας,  χώρους  συσκέψεων,
εργαστηριακούς χώρους.

 Εργαλεία που επιτρέπουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση
με άλλους επιχειρηματίες.

 Εικονικούς χώρους για παροχή συμβουλών και υποστήριξης από
τα μέλη της προ- θερμοκοιτίδας.

 Δυνατότητα δοκιμών των επιχειρηματικών ιδεών στην πραγματική
αγορά.

 Διασύνδεση με ειδικά επιχειρηματικά δίκτυα.
 Δημιουργία πρωτοτύπων.
 Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου.
 Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.
 Υποστήριξη  σε  θέματα  γραφειοκρατίας,  όπως  η  ίδρυση  νέας

επιχείρησης και η κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων.  
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5.3 Θερμοκοιτίδες ή Εκκολαπτήρια (“Business Incubators”) 

     Το στάδιο  της  επώασης  (incubation)  ξεκινά από την ίδρυση της
νεοφυούς επιχείρησης και καλύπτει τη φάση της ανάπτυξης της έως την
αρχική ωρίμανση της. Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο στάδιο κατά τη
διάρκεια του οποίου ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις
ενέργειες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού
του  σχεδίου  και  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τις  θερμοκοιτίδες
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η νέα επιχείρηση
σε  σχέση  με  το  επιχειρηματικό  της  πλάνο.  Σ’αυτή  τη  φάση  οι
επιχερηματικές θερμοκοιτίδες παρέχουν χώρο ενοικίασης, κοινόχρηστες
επιχειρηματικές υπηρεσίες, επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση και
οικονομική υποστήριξη σε νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις με στόχο την
επιτάχυνση της επιτυχημένης ανάπτυξης τους.
     Οι  υπηρεσίες  που  απαιτούνται  από  τις  θερμοκοιτίδες  ποικίλουν
ανάλογα  με  τα  χαρακτηριστικά  της  επιχείρησης  και  την  τοποθεσία
λειτουργίας  της.  Ορισμένες  από  τις  συνηθέστερες  υπηρεσίες  που
παρέχονται είναι οι εξής: 

 Πρόσβαση  σε  χρηματοδότηση  (Κεφάλαια  σποράς/seed –capital
funds,  δίκτυα  επιχειρηματικών  αγγέλων/business angels,
χρηματοδοτήσεις διεθνών, κρατικών και τοπικών φορέων).

 Νομική και διοικητική υποστήριξη (Διαδικασίες που απαιτούνται
για την νομική ίδρυση μιας εταιρείας).

 Υλική επώαση (Διάθεση πλήρως εξοπλισμένων χώρων γραφείου
και παραγωγής, κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και εξοπλισμούμε
στόχο  τη  μείωση του  σχετικού  κόστους,  όπως  λόγου  χάριν  της
γραμματειακής υποστήριξης, της ενοικίασης κοκ).

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Υπηρεσίες που αφορούν τα
δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  καθώς  οι  απαιτήσεις  για
πατέντες καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι  ιδιαίτερα
υψηλές).

 Μεταφορά  τεχνολογίας  (Εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  στην
παραγωγική διαδικασία των νεοφυών –startups- επιχειρήσεων).

 Μεντορική  και  εκπαίδευση  (Μηνιαίες  συναντήσεις  με  ειδικούς
εμπειρογνώμονες  με  στόχο  την  αξιολόγηση  της  εξέλιξης  των
νεοφυών  –startups-  επιχειρήσεων  εντός  της  θερμοκοιτίδας  και
απάντησης  των  ερωτημάτων  που  προκύπτουν  κατά  την
καθημερινή λειτουργία αυτών).
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 Δικτύωση  και  συγκροτήματα  ομάδων  (Υπηρεσίες
εμπορευματοποίησης  και  συναντήσεις  επιχειρήσεων,  καθώς  και
υπηρεσίες διευκόλυνσης εισόδου σε αγορές στόχους).

 Διαμόρφωση  στρατηγικών  εξόδου  (Υπηρεσίες  διαμόρφωσης
στρατηγικών  εξόδου  των  επιτυχημένων  επιχειρήσεων  από  τη
θερμοκοιτίδα  με  στόχο  τη  διευκόλυνση  της  διαδικασίας
αποχώρησης και την πλήρη ενσωμάτωση αυτών στις αγορές).

     Παγκοσμίως  με  τον  όρο  Θερμοκοιτίδα  Επιχειρήσεων  (Business
Incubator ή απλά Incubator) εννοείται μία εταιρεία ή μια δομή η οποία
παρέχει  σε  νέο-ιδρυόμενες  και  με  προοπτικές  γρήγορης  ανάπτυξης
εταιρείες  χρηματοδότηση,  χώρους  και  εξοπλισμό  (όπως  κτιριακές
εγκαταστάσεις,  έπιπλα,  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές,  τηλεφωνικές
συσκευές,  πρόσβαση  στο  internet,  κλπ.),  υπηρεσίες  γραμματειακής
υποστήριξης,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  και  υποστήριξη  (όπως  σε
θέματα  φοροτεχνικά,  λογιστικά,  νομικά,  πληροφορικής,  εξεύρεσης
προσωπικού,  κλπ),  αλλά  και  ένα  δίκτυο  επαφών  με  πελάτες  και
προμηθευτές  και  σε  αντάλλαγμα  παίρνει  ένα  ποσοστό  του  μετοχικού
κεφαλαίου και / ή πληρωμές από την νέο ιδρυόμενη εταιρεία. (Schwartz,
2008; Wiggins & Gibson, 2003; Hackett & Dilts, 2004a). 
  
   Η  επιχειρηματική  θερμοκοιτίδα  έχει  περάσει  από  πολλές  γενιές
επανάληψης  και  εξέλιξης.  Μπορούμε  να  αναφέρουμε  μια  πρόχειρη
κατηγοριοποίηση της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας με τον ισχυρισμό
ότι  οι  θερμοκοιτίδες,  ανεξάρτητα  από  το  καθεστώς  τους  ως
κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, ακολουθούν δύο στόχους.
Από  τη  μία  πλευρά,  τη  διευκόλυνση  της  επιχειρηματικότητας  στην
περιφέρεια με την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και ανάπτυξης των
νέων  εταιρειών,  ενισχύοντας  έτσι  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  τη
μείωση της  ανεργίας.  Από την  άλλη πλευρά,  την  εμπορευματοποίηση
των νέων τεχνολογιών που προέρχονται από τα ερευνητικά ιδρύματα και
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
     Λόγω της αποστολής τους στην υποστήριξη των επιχειρηματιών και
βοηθώντας τους στην ανάπτυξη των εταιρειών τους, οι επιχειρηματικές
θερμοκοιτίδες  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  τα  πρακτικά  σχολεία
επιχειρηματικότητας.  (Albert  &  Gaynor,  2003).  Από  επιχειρηματική
σκοπιά, η επιχειρηματική θερμοκοιτίδα ως διαδικασία έχει ως στόχο να
βελτιώσει  και  να  συμπληρώσει  την  υπάρχουσα  βάση  πόρων  του
επιχειρηματικού  σχεδίου  μιας  επιχείρησης.  Στόχος  της  είναι  να
λειτουργεί ενεργά ως ενδιάμεσος μεταξύ των δυνάμεων της αγοράς και
το  νέο  εγχείρημα,  μετριάζοντας  τα  ελλείμματα  των  πόρων  και
μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αποτυχίας. (Schwartz & Hornych, 2010;
Bøllingtoft & Ulhøi, 2005).
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     Γενικά,  η  αποστολή  της  θερμοκοιτίδας  είναι  να  ιδρύσει  και  να
μεγαλώσει την νέα εταιρεία, για να ζητήσει πλέον, με σωστή υποδομή
και επαγγελματική προετοιμασία, την πρώτη ευμεγέθη επένδυση που θα
της επιτρέψει να αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά. Ωστόσο, αυτοί
που  οργανώνουν  τις  θερμοκοιτίδες  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  πριν  την
ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  να  επιλέξουν  τους  «νικητές»
μετατρέποντας  την  όλη  διαδικασία  για  τους  συμμετέχοντες  σε  έναν
διαγωνισμό επιβίωσης του ισχυρότερου.

     Για να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής ιδεών που θα συμμετέχουν
στην  θερμοκοιτίδα,  οι  διαχειριστές  της  θα  πρέπει  να  επιδείξουν  ένα
υψηλό ποσό της εμπειρίας και της γνώσης των πεδίων της τεχνολογίας
και να εξετάσουν τη βιωσιμότητα των ιδεών που παρουσιάζονται. Για να
είναι  επιτυχής  μία  επιλογή  για  τον επιχειρηματία  που  διοργανώνει  τη
θερμοκοιτίδα,  θα πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη και  η  εμπειρία  αυτών  που
συμμετέχουν  (Bergek  &  Norrman,  2008).  Εκτός  από  το  προκύπτον
χαρτοφυλάκιο,  η  επικεντρωμένη  διαδικασία  επιλογής  μπορεί  να  έχει
θετικό  αντίκτυπο  στην  παροχή  υπηρεσιών  προς  επώαση  και  να
αποτελέσει ανατροφοδότηση για μελλοντικές διαδικασίες θερμοκοιτίδας.
(Aerts  et  al.,  2007;  Grimaldi  &  Grandi,  2005;  Schwartz  &  Hornych,
2008; Schwartz & Hornych, 2010)  Τα κριτήρια επιλογής μπορούν επίσης
να είναι άμεσα εξαρτώμενα από την φύση της εταιρείας και τον τομέα
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που η τελευταία δραστηριοποιείται. Γι’ αυτό το λόγο, μία εταιρεία μπορεί
να συμμετέχει σε παράλληλες θερμοκοιτίδες που να δραστηριοποιούνται
σε  όλους  τους  τομείς  που  δραστηριοποιείται  και  αυτή  έτσι  ώστε
ταυτόχρονα  να  οδηγηθεί  σε  καινοτόμες  ιδέες  σε  όλο  το  φάσμα
παραγωγής και οργάνωσής της.  
     Ο θεσμός αυτός μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία ίδρυσης νέων
καινοτομικών  επιχειρήσεων  οι  οποίες  αποκτούν  ευχέρεια  εισόδου  και
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους σε κατάλληλα διαμορφωμένους και
εξοπλισμένους  χώρους  των  αποκαλούμενων  «Θερμοκοιτίδων».
Συγχρόνως  παρέχονται  στις  επιχειρήσεις  αυτές  οι  αναγκαίες
διευκολύνσεις  και  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  την  είσοδο  και
σταθεροποίησή  τους  στην  αγορά  κατά  τα  πρώτα  κρίσιμα  χρόνια
λειτουργίας τους, δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα τριών (3) έως πέντε
(5) ετών. Σε αντάλλαγμα, η «Θερμοκοιτίδα» παίρνει ένα ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή, σε μία περισσότερο ατελή μορφή
«Θερμοκοιτίδας» (που όμως συναντιέται στη χώρα μας), απλώς κάποιο
ενοίκιο από τη νέα επιχείρηση.   
Στη  συνέχεια  οι  επιχειρήσεις  αυτές  μετακινούνται  σε  δικούς  τους
επαγγελματικούς  χώρους  και  τη  θέση  τους  στην  εκάστοτε
«Θερμοκοιτίδα» καταλαμβάνουν άλλες νεώτερες επιχειρήσεις.  
Σύμφωνα  με  τη  διεθνή  εμπειρία,  όπου  οι  «Θερμοκοιτίδες»  αυτές
λειτουργούν  οργανωμένα  και  με  το  κατάλληλο  στελεχιακό  δυναμικό,
έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες όσο κυρίως σε ότι
αφορά στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο
χώρο  της  παραγωγής  καινοτομικών  προϊόντων  και  υπηρεσιών.   Οι
«Θερμοκοιτίδες» διακρίνονται σε: 

 Τεχνολογικές Θερμοκοιτίδες που στοχεύουν στην ανάπτυξη
της  τεχνολογίας  και  συνήθως  βρίσκονται  στο  περιβάλλον
Τεχνολογικών Επιστημονικών Πάρκων

 Εξειδικευμένες  Θερμοκοιτίδες  οι  οποίες  φιλοξενούν
επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Αναφέρεται
ως παράδειγμα η Θερμοκοιτίδα Agripolis στην Πάντοβα της
Ιταλίας που προωθεί την αγροτική ανάπτυξη 

 Θερμοκοιτίδες  που  δημιουργούνται  για  τη  διευκόλυνση
μικρών  νέων  θυγατρικών  ή  για  την  εκκίνηση  εμπορικών
προσπαθειών από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R &
D) μιας μεγάλης εταιρείας. 

 Οι  περισσότερες  περιπτώσεις  Θερμοκοιτίδων  αποτελούν
τμήμα  ενός  Τεχνολογικού  Πάρκου  και  είναι  άμεσα
συνδεδεμένες  με  Πανεπιστήμια  και  σε  ορισμένες
περιπτώσεις με Τεχνολογικά Ιδρύματα 
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Βασική  υπογράμμιση,  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  οι  Θερμοκοιτίδες,  σε
αντίθεση  με  τα  Τεχνολογικά  Πάρκα  -  μέσα  στα  οποία  συνήθως
περιλαμβάνονται - δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
      Επίσης η μορφή μιας Θερμοκοιτίδας καθορίζεται από ένα συνδυασμό
βασικών παραγόντων: δηλαδή, των αποτελεσμάτων που αναμένει από τη
λειτουργία της, των μορφών της βοήθειας που παρέχει στις επιχειρήσεις
– ενοίκους της, και τέλος, των κύριων πηγών χρηματοδότησής της.

5.4 Επιταχυντές (Accelerators)

     Οι επιχειρηματικοί επιταχυντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο
στάδιο της μετά-επώασης, παρέχουν υποστήριξη στους επιχειρηματίες με
στόχο την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην αγορά.
Υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προγραμμάτων, αλλά
οι επιταχυντές παρουσιάζουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Πιθανή προσφορά προκαταβολικής επένδυσης κεφαλαίου (€10k -
€50k), συνήθως με αντάλλαγμα μετοχικό κεφάλαιο (~ 5 – 10 %). 

  Χρονικά περιορισμένη υποστήριξη (3 με 6 μήνες) απαρτιζόμενη
από προγραμματισμένες δραστηριότητες και έντονη μεντορική. 

 Αίτηση  συμμετοχής,  η  οποία  είναι  ανοιχτή  σε  όλους,  αλλά
ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

 Ομάδες  ή  τάξεις  startup  επιχειρήσεων  και  όχι  ατομικές
επιχειρήσεις.

 Εστίαση  κυρίως  σε  μικρές  ομάδες,  όχι  σε  ατομικούς  ιδρυτές
(founders).

 Περιοδική αποφοίτηση με εκδηλώσεις όπως μέρα επίδειξης (demo
day) / μέρα επενδυτή (investor day) (Miller & Bound, 2011). 

Οι περισσότεροι επιταχυντές είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με το μοντέλο
του  επιταχυντή  Y  Combinator  (ιδρύθηκε  το  2005)  ή  του  Techstars
(ιδρύθηκε το 2006). Συγκεκριμένα:

 Ο  Y  Combinator  χρηματοδοτεί  ετησίως  2  τάξεις  startup
επιχειρήσεων και το πρόγραμμά του διαρκεί 3 μήνες ανά τάξη. Οι
startups ζητείται να μετακομίσουν στην τοποθεσία του επιταχυντή,
αλλά εργάζονται κυρίως σε δικό τους χώρο γραφείου ή ακόμα και
στην  κατοικία  των  επιχειρηματιών.  Η  τάξη  των  startups
πραγματοποιεί  εβδομαδιαίες  συναντήσεις  με  την  μορφή
επαγγελματικών γευμάτων. Επίσης, οι startups έχουν στη διάθεση
τους ώρες γραφείου με την ομάδα του επιταχυντή και με μέντορες.

  Το πρόγραμμα του Techstars έχει και αυτό διάρκεια τριών μηνών,
αλλά  προσφέρει  πιο  συγκροτημένο  πρόγραμμα,  στο  οποίο  οι
startups  μετακομίζουν  σε  χώρο του  επιταχυντή,  οι  ομάδες  είναι
αρκετά  μικρότερες  (12  startups  σε  σχέση  με  τις  50  στο  Y
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Combinator)  και  υπάρχει  πιο  συχνή  και  έντονη  προσέγγιση  ως
προς την μεντορική (Christiansen, 2009).

Παρακάτω  αναλύονται  τα  στοιχεία  δομής  του  προγράμματος
επιτάχυνσης:  
Στρατηγική εστίαση (Strategic focus): Το πρώτο στοιχείο δομής αποτελεί
η στρατηγική εστίαση του προγράμματος επιτάχυνσης. Το στοιχείο αυτό
διαμορφώνεται  έντονα από το είδος  των ιδρυτών ή  των μετόχων που
υποστηρίζουν  τον  επιταχυντή.  Πιο  συγκεκριμένα,  ένας  επιταχυντής
παρουσιάζει διαφορετικούς κύριους στόχους (key objectives) ανάλογα με
την προέλευση της χρηματοδότησής του από ιδιώτες επενδυτές, μεγάλες
επιχειρήσεις  ή  τον  δημόσιο  τομέα.  Η  εστίαση  σε  συγκεκριμένο
επιχειρηματικό  τομέα  (Sector/Industry  focus)  αποτελεί  άλλη  μία
σημαντική  στρατηγική  επιλογή.  Η εστίαση  του  επιταχυντή  μπορεί  να
κυμαίνεται  από  πολύ  γενική  (καθόλου  κάθετη  εστίαση)  έως  πολύ
εξειδικευμένη  (εξειδίκευση  σε  πολύ  συγκεκριμένο  επιχειρηματικό
τομέα).  Η γεωγραφική  εστίαση  των  επιταχυντών  ποικίλει,  επίσης.  Τα
προγράμματα  μπορεί  να  έχουν  είτε  πολύ  συγκεκριμένη  τοπική
γεωγραφική εστίαση, είτε να δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. 
Πακέτο προγράμματος (Programme package): Το δεύτερο στοιχείο δομής
είναι το λεγόμενο πακέτο προγράμματος, το οποίο αποτελείται από ένα
τυποποιημένο  πρόγραμμα  ασκήσεων  και  ένα  πακέτο  μεντορικής.  Πιο
συγκεκριμένα το πακέτο περιλαμβάνει: 

 Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης (training programme / curriculum),
από το οποίο περνούν όλες οι startup επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα
καλύπτει  μια  πληθώρα  θεμάτων  όπως  οικονομικά,  σχεδίαση,
δημόσιες σχέσεις, μάρκετινγκ και νομική υποστήριξη. 

  Ένα  σύνολο  εκδηλώσεων,  όπως  εργαστήρια  ειδικών  (expert
workshops) και ομιλίες. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες με τη μορφή εβδομαδιαίων διαθέσιμων
ωρών γραφείου. Μέσα από αυτές τις συχνές συναντήσεις  με τη
διοικητική ομάδα του επιταχυντή δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και παρέχεται στις ιδρυτικές ομάδες επιχειρηματική
υποστήριξη και εβδομαδιαία αξιολόγηση της προόδου τους.  

 Μέρες επίδειξης / επενδυτή (Investor demo days). Οι ημερήσιες
αυτές  εκδηλώσεις  μπορεί  να  είναι  επικεντρωμένες  τόσο  στους
πελάτες όσο και στους επενδυτές. 

 Κοινή  τοποθεσία  (co-location)  όσον  αφορά  στον  κοινό  χώρο
γραφείων, που ενθαρρύνει  την ομαδική εκμάθηση (peer to peer
learning) και τη συνεργασία.

     Το  τυποποιημένο  πακέτο  υποστήριξης  εμπλουτίζεται  με  ένα
προσεκτικά σχεδιασμένο πακέτο μεντορικής. Οι μέντορες είναι συνήθως
έμπειροι επιχειρηματίες και εξετάζονται σχολαστικά, πριν περιληφθούν
στο  πρόγραμμα  του  επιταχυντή.  Στόχος  τους  είναι  η  υποστήριξη  των
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startups στον προσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου, καθώς
και στη διασύνδεση με πελάτες και επενδυτές.  
Δομή χρηματοδότησης (Funding structure):  Υπάρχουν δυο σημαντικές
πτυχές  όσον  αφορά  τη  δομή  χρηματοδότησης  ενός  επιταχυντή,  η
χρηματοδότηση  του  ίδιου  του  προγράμματος  επιτάχυνσης  και  η
χρηματοδότηση  που  είναι  διαθέσιμη  στις  startups.  Όσον  αφορά  τη
χρηματοδότηση  του  επιταχυντή,  αυτή  στις  περισσότερες  περιπτώσεις
γίνεται κατά κύριο λόγο από μετόχους όπως επενδυτές, επιχειρήσεις και
δημόσιους  φορείς.  Όσον  αφορά  τη  χρηματοδότηση  των  startup
επιχειρήσεων τα περισσότερα προγράμματα προσφέρουν ένα μικρό ποσό
χρηματοδότησης με αντάλλαγμα ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (€3k -
€50k για 3 – 10 % ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου).
Διαδικασία επιλογής και κριτήρια: Η σχεδίαση της διαδικασίας εξέτασης
και  επιλογής  των  startups  είναι  βασικό  στοιχείο  του  επιταχυντή.  Οι
επιχειρηματικές ομάδες επιλέγονται συνήθως σε φουρνιές, αλλά ο τρόπος
και ο λόγος επιλογής διαφέρουν ανάμεσα στους επιταχυντές. Η μέθοδος
εξέτασης μπορεί να εκτείνεται από μια απλή διαδικασία 2 σταδίων έως
μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία πολλαπλών σταδίων. Συνήθως
διοργανώνεται ανοιχτή πρόσκληση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου, κατά
την  οποία  startup  επιχειρήσεις  μπορούν  να  εγγραφούν  και  να  κάνουν
αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτάχυνσης διαδικτυακά. Βέβαια
αρκετοί  επιταχυντές  παρακολουθούν  εκδηλώσεις  startups  για
υποψήφιους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ακολουθεί μια
τυποποιημένη  διαδικασία  επιλογής,  στην  οποία  συμμετέχουν  συνήθως
και  οι  μέτοχοι  του  επιταχυντή.  Οι  επιχειρήσεις  αναμένεται  να
παρουσιάσουν  τις  ιδέες,  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  τους  και
αξιολογούνται  ατομικά.  Ο  καθοριστικός  παράγοντας  επιλογής  στα
περισσότερα προγράμματα επιτάχυνσης είναι οι επιχειρηματικές ομάδες
των  startups.  Ατομικοί  ιδρυτές  επιλέγονται  κατ’  εξαίρεση,  αλλά
ορισμένοι επιταχυντές βοηθούν ιδρυτές στην εύρεση και στο σχηματισμό
επιχειρηματικής ομάδας.
Υποστήριξη αποφοίτων (Alumni service): Οι επιταχυντές δίνουν μεγάλη
έμφαση  στη  στενή  επαφή  και  επικοινωνία  με  τις  επιχειρήσεις  που
αποφοίτησαν  από  τα  προγράμματα  τους.  Διοργανώνουν  συχνά
εκδηλώσεις για τους αποφοίτους και τους προσκαλούν στα προγράμματα
επιτάχυνσης με στόχο να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους νέους
συμμετέχοντες.  Όταν  ο  επιταχυντής  έχει  αναπτυχθεί  αρκετά  κατά  τη
διάρκεια των χρόνων, το δίκτυο απόφοιτων startup επιχειρήσεων μπορεί
να  αποτελέσει  σημαντική  πηγή  μεντόρων  και  επενδυτών,  καθώς  οι
επιτυχημένοι απόφοιτοι είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσουν πίσω
στην κοινότητα που τους υποστήριξε αρχικά (Clarysse & Wright & Van
Hove, 2015). 
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     Υπάρχουν  σημαντικές  διαφορές  ανάμεσα  στους  διάφορους
επιταχυντές ανάλογα με τη χρήση των πέντε χαρακτηριστικών στοιχείων
που  δομούν  ένα  πρόγραμμα  επιτάχυνσης.  Βέβαια  μπορούμε  να
διακρίνουμε  τρία  ξεχωριστά  αρχέτυπα  επιταχυντών  ανάλογα  με  τη
στρατηγική τους εστίασης, τα οποία αναλύονται παρακάτω:

 Επιταχυντής  καθοδηγούμενος  από  επενδυτές  (Investor-led
accelerator). Το αρχέτυπο των επιταχυντών καθοδηγούμενων από
επενδυτές  λαμβάνει  χρηματοδότηση  από  επενδυτές  όπως
επιχειρηματικοί  άγγελοι  (business  angels),  επιχειρηματικά
κεφάλαια  ρίσκου  (venture  capital  funds)  και  εταιρικά
επιχειρηματικά κεφάλαια (corporate venture capital). Στόχος των
επιταχυντών αυτού του τύπου είναι να γεφυρώσουν το μετοχικό
χάσμα  ανάμεσα  στις  startup  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  στα
πρώτα στάδια και στις επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να δεχτούν
επενδύσεις.  Για  αυτό  το  λόγο  τα  κριτήρια  επιλογής  των
προγραμμάτων επιτάχυνσης αυτού του τύπου τείνουν να ευνοούν
επιχειρήσεις  που  στη  συνέχεια  θα  δεχτούν  επιπλέον
χρηματοδότηση  και  θα  εξελιχθούν  σε  ελκυστικές  προτάσεις
επένδυσης. Οι επιταχυντές που αννήκουν στην κατηγορία συνήθως
προσφέρουν κάποια μορφή κεφαλαίου σποράς (seed financing) με
αντάλλαγμα  μετοχικό  κεφάλαιο.  Συνήθως  εστιάζουν  σε  startups
που  βρίσκονται  στα  τελικά  στάδια  ανάπτυξης.  Επιλέγουν
επιχειρήσεις  που  έχουν  επιτυχημένο  ιστορικό  επιδόσεων  και  σε
ορισμένες  περιπτώσεις  έχουν εξασφαλίσει  ήδη κάποιο κεφάλαιο
προ-σποράς  (pre-seed  finance).  Επιπλέον,  οι  επιταχυντές
καθοδηγούμενοι  από  επενδυτές  συνήθως  επιλέγουν  την
εξειδίκευση  σε  συγκεκριμένο  επιχειρηματικό  τομέα,  ώστε  να
αναπτύξουν  την απαραίτητη  γνώση και  εξειδίκευση στον  χώρο,
που  θα δώσει  τη  δυνατότητα  αναγνώρισης  και  αξιοποίησης  της
οικονομικής  προοπτικής  των  επιχειρηματικών  ομάδων  που
επιλέγουν.  Οι  μέντορες  που  χρησιμοποιούνται  είναι  συνήθως
ενεργοί επιχειρηματικοί άγγελοι και έχουν ενεργό ρόλο και στην
επαναληπτική χρηματοδότηση των startups.  

 Επιταχυντής προξενητής (Matchmaker accelerator). Αυτός ο τύπος
επιταχυντή  χρησιμοποιείται  κυρίως  από  εταιρείες,  οι  οποίες
επιδιώκουν να παρέχουν υπηρεσίες επιτάχυνσης στους δικούς τους
πελάτες και μετόχους.  Στα προγράμματα επιτάχυνσης αυτού του
είδους  οι  εταιρικοί  μέτοχοι  συμμετέχουν  ενεργά στη διαδικασία
επιλογής των startups. Ως συνέπεια, επιλέγονται μόνο επιχειρήσεις
που  προσελκύουν  το  ενδιαφέρον  υψηλά  ιστάμενων  μελών  των
εταιρειών. Οι μέντορες προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ίδιες
τις  εταιρείες  και  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  διαδικασία
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ενσωμάτωσης  και  εναρμόνισης  των  startups  με  το  εσωτερικό
σύστημα λήψης αποφάσεων της  εταιρείας.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει  το  γεγονός  ότι  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  οι
επιταχυντές αυτού του τύπου δεν έχουν στόχο το κέρδος και δεν
προσφέρουν  χρηματοδότηση  στις  startup  επιχειρήσεις  που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα προσθέτουν εταιρική αξία
διευκολύνοντας τη σύνδεση των startups με υποψήφιους πελάτες.
Το δίκτυο τους, λοιπόν, είναι αποκλειστικά προσανατολισμένο στη
δημιουργία ισχυρής βάσης πελατών. 

 Επιταχυντής  οικοσυστήματος  (Ecosystem  accelerator).  Οι
επιταχυντές  αυτού  του  είδους  έχουν  κατά  κύριο  λόγο  μετόχους
δημόσιους  και  διεθνείς  οργανισμούς.  Οι  δημόσιοι  οργανισμοί
στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των
startups,  είτε  σε  μια  συγκεκριμένη  γεωγραφική  περιοχή  είτε  σε
κάποιον  επιχειρηματικό  τομέα.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα
αποτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), η οποία
ενισχύει  το  σύστημα  των  επιταχυντών  στην  Ευρώπη  μέσα  από
τεχνολογικά προγράμματα που χρηματοδοτεί.  Ο βασικός  στόχος
των  επιταχυντών  οικοσυστήματος  είναι  η  ανάπτυξη  του
οικοσυστήματος  των  startups  σε  κάποια  γεωγραφική  περιοχή  ή
τεχνολογικό  τομέα.  Επομένως,  τα  κριτήρια  της  διαδικασίας
επιλογής των startups αποσκοπούν στην προσέλκυση επιχειρήσεων
που  εξυπηρετούν  αυτόν  τον  στόχο.  Οι  επιταχυντές  επιλέγουν
συνήθως  επιχειρήσεις  στα  πρώιμα  στάδια  ανάπτυξης,  οι  οποίες
μπορεί  να  μην  έχουν  αναπτύξει  ακόμα  το  τελικό  προϊόν.  Τα
προγράμματα  επιτάχυνσης  οικοσυστήματος  έχουν  τα  πιο
αναπτυγμένα  σε  βάθος  προγράμματα  εκπαίδευσης  από  τα  τρία
αρχέτυπα.  Οργανώνουν εκπαιδευτικές περιόδους και  εργαστήρια
επιχειρηματικότητας  και  πρακτικής  εξάσκησης  με  σκοπό  την
υποστήριξη  των  επιχειρηματιών  στη  διαδικασία  ανάπτυξης  της
ιδέας  τους.  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις  οι  μέντορες  μπορεί  να
αποτελούν  επίσης  και  εξωτερικούς  συνεργάτες  ή  παράγοντες
επιχειρηματικής ανάπτυξης των startups και να συμμετέχουν στις
διαδικασίες  εμπορευματοποίησης  νέων  τεχνολογιών  και  στην
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η συμμετοχή τους δηλαδή
στις επιχειρήσεις είναι αρκετά πιο απτή σε σχέση με τους τυπικούς
μέντορες  και  εσωτερικούς  συνεργάτες  των  άλλων  τύπων
επιταχυντών.  Το  επιχειρηματικό  μοντέλο  των  επιταχυντών
οικοσυστήματος  δεν  είναι  γενικά  ξεκάθαρο.  Συνήθως  τα
προγράμματα αναπτύσσονται  με  βάση τις  ανάγκες  των μετόχων
(Clarysse & Wright & Van Hove, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

 Πηγές χρηματοδότησης.

Ένα από  τα  πιο  σημαντικά  δομικά  στοιχεία  του  οικοσυστήματος  των
startup επιχειρήσεων είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Η διαθεσιμότητα, η
προσβασιμότητα και το είδος της χρηματοδότησης διαφέρουν ανάλογα
με το στάδιο ανάπτυξης των startups.

Παρακάτω  ακολουθεί  μια  ανάλυση  των  διάφορων  πηγών
χρηματοδότησης των startups:  

 Στήριξη σε ίδιες δυνάμεις (Bootstrapping). Ο πιο απλός τρόπος
χρηματοδότησης  startup  επιχειρήσεων  είναι  η  χρήση  ίδιων
κεφαλαίων,  χωρίς  την  συμμετοχή  επενδυτών.  Στην
πραγματικότητα,  η χρηματοδότηση αυτού του είδους είναι  πολύ
δύσκολη  διαδικασία,  αλλά  αποτελεί  ένα  από  τα  θεμέλια  της
επιχειρηματικότητας  (Lopac,  2007)  και  αντιπροσωπεύει  μια
δημιουργική στρατηγική χρηματοδότησης (Lahm & Little, 2005).
Στο  λεγόμενο  Bootstrapping  ο  επιχειρηματίας  χρησιμοποιεί  ίδια
κεφάλαια για την ίδρυση της startup. Η χρήση αυτού του τρόπου
χρηματοδότησης  είναι  δυνατή  μόνο  στην  περίπτωση  που  η
επιχείρηση  δεν  απαιτεί  μεγάλη  επένδυση  στα  πρώτα  στάδια
ανάπτυξης της. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ο
επιχειρηματίας  διατηρεί  τον  πλήρη  έλεγχο  της  startup  (έλλειψη
συνιδιοκτητών).  Βέβαια  σημαντικό  μειονέκτημα  αποτελεί  το
γεγονός  ότι  ο  επιχειρηματίας  βρίσκεται  σε  μια  κατάσταση
απομόνωσης και δεν έχει πρόσβαση στην υποστήριξη που μπορούν
να  παρέχουν  έμπειροι  συνεργάτες  και  επιχειρηματικές  επαφές
(Lopac, 2007). Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αρκετά μικρός.
Η  μορφή  χρηματοδότησης  Bootstrapping  θεωρείται  από  την
επιχειρηματική  κοινότητα  ως  μμέθοδο  μετατροπής  του
ανθρώπινου κεφαλαίου σε οικονομικό κεφάλαιο (Lahm & Little,
2005). 
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Υπάρχουν 4 τύποι Bootstrapping:  
 Bootstrapping για ανάπτυξη προϊόντος.
 Bootstrapping για επιχειρηματική ανάπτυξη.
 Bootstrapping  για  ελαχιστοποίηση  ανάγκης  εξωτερικής

χρηματοδότησης.
 Bootstrapping  για  ελαχιστοποίηση  ανάγκης  κεφαλαίου

(Freear & Sohl & Wetzel, 1995). 

 Φίλοι,  Οικογένεια  και  Αφελείς  (3F  –  Friends,  Family  and
Fools).  Κατά  την  ίδρυση  μιας  startup  επιχείρησης,  αρκετοί
επιχειρηματίες επιλέγουν την αναζήτηση του αρχικού κεφαλαίου
από φίλους και μέλη της οικογένειας. Γενικά, τα μέλη αυτών των
ομάδων  είναι  πρόθυμα  να  υποστηρίξουν  τις  νέες  επιχειρήσεις
εξαιτίας της ιδιαίτερης σχέσης που έχουν με τους επιχειρηματίες
και την επιθυμία τους να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των
ονείρων τους. Συνήθως οι γύροι χρηματοδότησης αντιστοιχούν σε
$25k με $150k αξία κεφαλαίου. Αυτού του είδους οι χρηματοδότες
αποτελούν  μία  από  τις  πρώτες  σειρές  επενδυτών  και  συχνά
αποκαλούνται αφελείς (fools), καθώς επενδύουν τα χρήματά τους
σε startup επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των
επιχειρήσεων αυτού του τύπου αποτυγχάνουν μέσα στα πρώτα 3
χρόνια  λειτουργίας  τους  (Klacmer  Calopa  &  Horvat  &  Lalic,
2014).  Συνήθως,  το  αρχικό  αυτό  κεφάλαιο  αποσκοπεί  στη
δημιουργία  πρωτοτύπων του  προϊόντος.  Αν και  η  συγκεκριμένη
πηγή χρηματοδότησης είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους,
πολλοί  επιχειρηματίες  διστάζουν  να  τη  χρησιμοποιήσουν,  λόγω
της  μεγάλης  συναισθηματικής  πίεσης  που  δημιουργεί  το  ρίσκο
χρημάτων  της  οικογένειας  ή  φίλων  στη  λήψη  επιχειρηματικών
αποφάσεων (Dale & Zell, 2014). 

 Μικρά επιχειρηματικά κέντρα (Small Business Centers). Εκτός
από τους φίλους και την οικογένεια, κατά την ίδρυση μιας startup
οι  επιχειρηματίες  εκμεταλλεύονται  τους  πόρους  που  διατίθενται
μέσω των  επιχειρηματικών κέντρων.  Τα  κέντρα  αυτά  παρέχουν
πρόσβαση τόσο  σε  κεφάλαιο  έναρξης  όσο και  σε  μια  πληθώρα
υπηρεσιών  και  νομικής  συμβουλευτικής  υποστήριξης.  Τα
επιχειρηματικά  κέντρα,  η  διοίκηση των  οποίων γίνεται  από τον
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δημόσιο  τομέα,  αποτελούν  σημαντικό  παράγοντα  οικονομικής
ανάπτυξης,  δημιουργίας  νέων  θέσεων  εργασίας  και  προώθησης
καινοτομίας.  Επίσης αποτελούν ισχυρά επιχειρηματικά εργαλεία,
καθώς είναι από τους λίγους οργανισμούς που παρέχουν δάνεια σε
νέες  startup  επιχειρήσεις.  Οι  επιχειρηματίες  οφείλουν  να
αποπληρώσουν  το  αρχικό  κεφάλαιο  του  δανείου,  καθώς  και
κάποιους  τόκους.  Αυτός  λοιπόν  ο  τρόπος  30  χρηματοδότησης
επιτρέπει  στους  επιχειρηματίες  τη  διατήρηση  του  ελέγχου  της
startup.  Το  επιχειρηματικό  κέντρο  απαιτεί  ένα  ποσοστό  της
χρηματοδότησης να προέρχεται από ίδια κεφάλαια (10 – 15 %),
καθώς  και  από  τραπεζικό  δάνειο,  ώστε  το  κέντρο  να  μην
επωμίζεται  το  σύνολο  του  ρίσκου.  Μέσα  στο  επιχειρηματικό
κέντρο  οι  startups  έχουν  την  δυνατότητα  να  συνεργαστούν  με
συμβούλους,  οι  οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση
του επιχειρηματικού σχεδίου και στον σχεδιασμό της ανάπτυξης
της επιχείρησης (Dale & Zell, 2014).

 Χρηματοδότηση από το κοινό (Crowdfunding). Μετά τη λήψη
αρχικού κεφαλαίου από φίλους,  οικογένεια  ή τα  επιχειρηματικά
κέντρα,  πολλές  startup  επιχειρήσεις  χρειάζονται  επιπλέον
χρηματοδότηση,  αλλά  βρίσκονται  σε  πολύ  πρώιμο  στάδιο
ανάπτυξης  για  να  συγκεντρώσουν  γύρο  χρηματοδότησης
επιχειρηματικών  αγγέλων.  Παλαιότερα  επιχειρηματίες  που
αντιμετώπιζαν  τη  συγκεκριμένη  κατάσταση  είχαν  μεγάλη
δυσκολία να διατηρήσουν ζωντανή την startup τους. Η κατάσταση
άλλαξε σημαντικά με τη δημιουργία της χρηματοδότησης από το
κοινό.  Το  2012  υπογράφηκε  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  η  πράξη
νομοθετικού περιεχομένου JOBS. Ο νέος νόμος περιλάμβανε ένα
σύνολο διατάξεων γνωστό ως Crowdfunding Act, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα  στις  αμερικάνικες  επιχειρήσεις  να  λάβουν
χρηματοδότηση από το κοινό με αντάλλαγμα μετοχικό κεφάλαιο. 

     Η χρηματοδότηση από το κοινό δεν είναι καινούργιο φαινόμενο.
Ιστοσελίδες  όπως  το  Kickstarter,  επιτρέπουν  τη  χρηματοδότηση
επιχειρηματικών πρότζεκτ από το κοινό μέσα από δωρεές, οι οποίες
έχουν ως κίνητρο κάποια ανταμοιβή (incentivized donations). 
     Γενικά,  ο  όρος  χρηματοδότηση  από  το  κοινό  περιγράφει  τη
συλλογική  συνεργασία,  ενδιαφέρον  και  εμπιστοσύνη  ατόμων  που
διασυνδέονται  και  συγκεντρώνουν  χρήματα  και  άλλους  πόρους,
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συνήθως  με  την  χρήση  του  διαδικτύου,  για  να  υποστηρίξουν
προσπάθειες άλλων ατόμων ή οργανισμών. 
     Όσον αφορά τις startups, η χρηματοδότηση από το κοινό μπορεί να
αναφέρεται  στη  συγκέντρωση  χρηματοδότησης  μέσω  της
παραχώρησης  μικρού  ποσοστού  μετοχικού  κεφαλαίου  της
επιχείρησης σε μεγάλο αριθμό επενδυτών, όπως προδιαγράφεται από
το  νομοσχέδιο  JOBS  (equity  crowdfunding).  Αυτός  ο  τρόπος
χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ευρώπη (Dale &
Zell, 2014).

Γενικά η χρηματοδότηση από το κοινό έχει 3 διαφορετικές μορφές: 
 Χρηματοδότηση  μέσω  δωρεών  (donation  based  funding).  Η

χρηματοδότηση  από  το  κοινό  μέσω  δωρεών  αποτελεί  την  πιο
δημοφιλή μορφή. Άτομα που θέλουν να υποστηρίξουν μία startup
κάνουν  δωρεές  με  αντάλλαγμα κάποιο  δώρο ή  την δυνατότητα
απόκτησης του προϊόντος πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η αμοιβή είναι ανάλογη του ύψους
της δωρεάς.  

 Χρηματοδότηση  μέσω  προσφοράς  χρεογράφων  μικρών
εταιρειών (Small company) offering registration (SCOR)) στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η χρηματοδότηση μορφής SCOR γίνεται σε
επίπεδο κάθε πολιτείας και επιτρέπει τη συγκέντρωση κεφαλαίου
σε  μικρές επιχειρήσεις  μέσω πώλησης  χρεογράφων,  μειώνοντας
ταυτόχρονα την απαιτούμενη γραφειοκρατία.  

 Χρηματοδότηση  με  αντάλλαγμα  μετοχικό  κεφάλαιο  (equity
funding).  Η  χρηματοδότηση  με  αντάλλαγμα  την  απόκτηση
μετοχικού  κεφαλαίου  αποτελεί  την  πιο  πρόσφατη  μορφή
χρηματοδότησης  από  το  κοινό  και  διευκολύνει  σημαντικά  την
πρόσβαση των startups σε επιχειρηματικό κεφάλαιο. 

 Επιχειρηματικοί άγγελοι / Επενδυτές σποράς (Business angels /
Seed investors). Οι επιχειρηματικοί άγγελοι ή επενδυτές σποράς
αποτελούν  γενικά  μορφή  χρηματοδότησης  για  τις  startup
επιχειρήσεις  που  έχουν  αναπτύξει  τα  πρώτα  προϊόντα  και
χρειάζονται κεφάλαιο για την επέκταση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας. Οι γύροι χρηματοδότησης γίνονται συνήθως από
ένα ή δύο άτομα με μεγάλο διαθέσιμο κεφάλαιο που πιστεύουν στο
επιχειρηματικό πλάνο των startups  και  θέλουν να υποστηρίξουν
την  ανάπτυξή  τους.  Τα  άτομα  αυτά  είναι  κατά  κύριο  λόγο
συνταξιούχοι  επιχειρηματίες  που  αναζητούν  τρόπους  να
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επενδύσουν το διαθέσιμο κεφάλαιό τους και να συμμετέχουν σε
startup  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  βρίσκονται  σε  πρώιμο  στάδιο
ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες επενδύσεις αυτής
της μορφής γίνονται από έναν μοναδικό επιχειρηματικό άγγελο, οι
ομάδες  επιχειρηματικών  αγγέλων  είναι  ιδιαίτερα  δημοφιλείς  σε
παγκόσμιο  επίπεδο,  καθώς  παρέχουν  οικονομικούς  πόρους,
εκπαίδευση και δικτύωση στους επιχειρηματίες. 
     Ο γύρος χρηματοδότησης επιχειρηματικού αγγέλου έχει  τη
δομή που ακολουθεί:  

 Μέγεθος επένδυσης: $100k εώς $3 εκατομμύρια.
 Αξιολόγηση της αξίας της επιχείρησης πριν την επένδυση:

$500κ  εώς  $8  εκατομμύρια με  μέσο  όρο  τα  $2-3
εκατομμύρια.  

 Δομή της χρηματοδότησης: μετατρέψιμο χρέος (convertible

debt) ή προνομιακές μετοχές (preferred equity). 

     Η  χρηματοδότηση  καθορίζεται  από  ειδικό  συμβόλαιο,  το  οποίο
περιγράφει  τη  σχέση  ανάμεσα  στην  startup  και  τον  επιχειρηματικό
άγγελο,  την  αξία  και  την  διάρκεια  της  επένδυσης,  καθώς  και  τη
στρατηγική εξόδου από την επιχείρηση (Klacmer Calopa & Horvat  &
Lalic,  2014).  Η επένδυση αυτής της μορφής παρέχει  στις  startups τον
επόμενο κύκλο χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβασή τους στο στάδιο
της  ανάπτυξης.  Επιπροσθέτως,  οι  άγγελοι  επενδυτές  υποστηρίζουν  τις
επιχειρήσεις ως μέντορες και σύμβουλοι. Εργάζονται παράλληλα με τους
επιχειρηματίες και παρέχουν καθοδήγηση κατά το στάδιο της ανάπτυξης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιχειρηματικοί άγγελοι συμμετέχουν
στο  διοικητικό  συμβούλιο  της  επιχείρησης.  Το  γεγονός  αυτό  καθιστά
τους αγγέλους πολύτιμο αγαθό για την επιχείρηση τόσο οικονομικά όσο
και επιχειρηματικά.  

 Επιχειρηματικό  κεφάλαιο  ρίσκου  (Venture  capital  /  Risk
capital).  Μετά  τη  χρηματοδότηση  επιχειρηματικού  αγγέλου  και
την  ανάπτυξη  της  startup,  αρκετοί  επιχειρηματίες  αναζητούν
κεφάλαιο  ρίσκου  με  στόχο  την  «έξοδο»  (exit)  της  επιχείρησης
στην  αγορά  μέσω  της  αρχικής  δημόσιας  προσφοράς  μετοχικού
κεφαλαίου  (initial  public  offering  IPO)  ή  της  εξαγοράς.  Το
κεφάλαιο ρίσκου είναι παρόμοιο με την επένδυση επιχειρηματικού
αγγέλου,  καθώς  οι  επενδυτές  παρέχουν  χρηματοδότηση  και
καθοδήγηση στην startup με αντάλλαγμα μετοχικό κεφάλαιο, με τη
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διαφορά ότι οι  γύροι  χρηματοδότησης είναι  αρκετά μεγαλύτεροι
και προέρχονται κατά κύριο λόγο από εταιρικούς οργανισμούς. 

     Με  τον  όρο  Venture  capital  funds,  σε  ελληνική  απόδοση
«επιχειρηματικά  κεφάλαια»  ή  και  «επιχειρηματικά  κεφάλαια  υψηλού
κινδύνου»  (Ε.Κ.Υ.Κ.),  χαρακτηρίζεται  η  συμμετοχή  ενός
χρηματοδοτικού  φορέα,  ανεξάρτητης  εταιρείας  ή  ειδικού  μεγάλου
χρηματοδοτικού οργανισμού στο εταιρικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Οι
startup  επιχειρήσεις  που  απευθύνονται  σε  εταιρείες  παροχής
επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι  συνήθως εταιρείες σε αρχικά στάδια
ανάπτυξης,  που απαιτούν κεφάλαια για νέες επιχειρηματικές ιδέες και
αδυνατούν  να  τα  εξασφαλίσουν  με  τα  συμβατικά  χρηματοπιστωτικά
μέσα. 
     Οι  δραστηριότητες  μιας  εταιρείας  Venture  Capital  (V.C.)
επεκτείνονται πέρα από την παροχή κεφαλαίου σε συμβουλευτική δράση
υποστήριξης,  στην  παροχή νομικών και  οργανωτικών υπηρεσιών,  ενώ
πολλές  φορές  συμμετέχουν  στη  διοίκηση  της  χρηματοδοτούμενης
εταιρείας  (hands–on  investment).  Σε  κάθε  περίπτωση,  μέσα  από  την
κεφαλαιακή ενίσχυση μιας  επιχειρηματικής  ιδέας  οι  εταιρείες  Venture
Capital  αποβλέπουν  σε  αποδόσεις,  οι  οποίες  είναι  ανάλογες  του
επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.
     Η χρηματοδότηση Venture Capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω
αύξησης  μετοχικού  κεφαλαίου,  κατά  την  οποία  δε  συμμετέχουν  οι
υφιστάμενοι  μέτοχοι  προκειμένου  να  συμμετάσχει  η  εταιρεία
επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες Venture Capital χρησιμοποιούν
και  διάφορα  άλλα  εργαλεία  για  να  πραγματοποιήσουν  τις  επενδύσεις
τους, όπως προνομιακές μετοχές ή μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. Ως
επί το πλείστον, ο κύριος μέτοχος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο
της  startup  εταιρείας  του  μετά  την  επένδυση  της  εταιρείας  Venture
Capital.
    Το Venture Capital είναι μια διαδικασία επένδυσης σε μακροπρόθεσμη
βάση, με παράλληλη στήριξη της χρηματοδοτούμενης startup, η οποία
αναμένεται όχι μόνο να μεγαλώσει, αλλά και να αποκτήσει ηγετική θέση
στην αγορά. Η συμμετοχή ολοκληρώνεται με το πέρας των διαδικασιών
αποδέσμευσης της εταιρείας Venture Capital από την startup επιχείρηση.
     Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων δείχνουν προτίμηση
σε νέες και  δυναμικές startups και  σε επενδύσεις  που ενέχουν κάποιο
είδος καινοτομίας.  Πέρα από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, η
συυνεργασία με εταιρεία παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων προσθέτει
αξία στην startup μέσω εμπειριών, επαφών, καθώς επίσης και μέσω της
οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας που προσφέρει. Η
startup υποστηρίζεται ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασμό, στο μάρκετινγκ
και  στις  πωλήσεις,  στον  οικονομικό προγραμματισμό  και  έλεγχο,  στη
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μεταφορά  τεχνογνωσίας  και  στην  εισαγωγή  σύγχρονων  μεθόδων
διοίκησης.  Επίσης,  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  αυξάνεται  το  κύρος  της
startup λόγω της συμμετοχής θεσμικού επενδυτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό  σε  εταιρείες  που  προετοιμάζονται  να  εισαχθούν  στο
χρηματιστήριο, διότι η παρουσία της εταιρείας Venture Capital συντελεί
στη  βελτίωση  των  στοιχείων  του  ισολογισμού  και  τη  συστηματική
αύξηση της κερδοφορίας και της αξίας της επιχείρησης. 

Οι  υπηρεσίες  που  μπορεί  να  προσφέρει  μια  εταιρεία  επιχειρηματικού
κεφαλαίου στην startup καλύπτουν:  

 Την  εκτίμηση  της  επενδυτικής  ιδέας,  του  επενδυτικού

προγράμματος και γενικότερα της στρατηγικής της επιχείρησης.  
 Την εκτίμηση και ανάπτυξη της διοίκησης της επιχείρησης.
 Την  παροχή  συμβουλών  για  την  κεφαλαιακή  δομή  και  τη

χρηματοδότηση της επιχείρησης. 
  Την παροχή συμβουλών στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
  Την προετοιμασία  για  εισαγωγή  στο  χρηματιστήριο  (Κομάρης,

2013).

 Τραπεζικό  δάνειο  (Bank  loan).  Τα τραπεζικά  δάνεια  αποτελούν
την  παλιότερη  μορφή  επιχειρηματικής  χρηματοδότησης.  Οι
περισσότερες  startup  επιχειρήσεις  επιθεπιθυμούν  να  αποφύγουν
τον δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα, καθώς συνήθως συνδέεται
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με  πολύπλοκες  και  χρονοβόρες  διαδικασίες  και  παρέχεται
σύμφωνα με το πιστωτικό ιστορικό 35 και την ακίνητη περιουσία
του επιχειρηματία και της startup. Εφόσον οι περισσότερες startup
ιδρύονται  από  νέους  επιχειρηματίες,  που  στις  περισσότερες
περιπτώσεις  δεν  διαθέτουν  ακίνητη  περιουσία,  ο  τραπεζικός
δανεισμός  είναι  πολύ  δύσκολος.  Πλεονέκτημα  βέβαια  του
τραπεζικού δανεισμού αποτελεί  το γεγονός ότι  ο επιχειρηματίας
διατηρεί  τον  πλήρη  έλεγχο  της  startup,  καθώς  δεν  παραχωρεί
μετοχικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (Klacmer
Calopa & Horvat & Lalic, 2014). 

Οργανισμοί  που  προωθούν  την  επιχειρηματικότητα  και  την
καινοτομία (Business and innovation agencies) 

     Η καινοτομική και επιχειρηματική κουλτούρα θεωρείται ένα απ από
τα μεγαλύτερα εθνικά πλεονεκτήματα στην αυξανόμενα ανταγωνιστική
παγκόσμια  αγορά.  Τα  τελευταία  χρόνια  η  πλειοψηφία  των  θέσεων
εργασίας  που  δημιουργούνται  προέρχεται  από  νέες  καινοτόμες
επιχειρήσεις.  Επιπροσθέτως,  η  καινοτομία  και  η  εφαρμογή  της  στην
καθημερινότητα έχει καταστεί αναγκαία. Από τις εξελίξεις στον τομέα
της  ιατρικής  και  της  γενετικής  έως  την  πράσινη  τεχνολογία,  τα  μέσα
κοινωνικής  δικτύωσης  και  τις  τεχνολογίες  εκπαίδευσης,  η  καινοτομία
έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο δομικό στοιχείο των προϊόντων και υπηρεσιών
που είναι διαθέσιμα στην σημερινή αγορά. 

6.1 Πανεπιστήμια
     Τα  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  ενστερνίζονται  την  αξία  της
καινοτομίας, της εμπορευματοποίησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας οικονομικής αξίας για τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.
Οι  καινοτομικές  υποδομές  περιλαμβάνουν  έναν  μεγάλο  αριθμό
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία παρέχουν ερευνητικά κέντρα και
εργαστήρια. Τα ιδρύματα αυτά προσφέρουν δυνατότητα συνεργασίας με
κυβερνητικούς οργανισμούς και ανάπτυξης καινοτομικών τεχνολογιών,
γεγονός που προσελκύει μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού στην
αναζήτηση  καριέρας  στον  τομέα  της  έρευνας  και  ανάπτυξης
καινοτομικών  τεχνολογιών.  Μεγάλο  μέρος  των  ατόμων  αυτών
εξελίσσονται σε επιχειρηματίες, προσφέροντας καινοτομικά προϊόντα και
υπηρεσίες  μέσα  από  τη  δημιουργία  νέων  startup  επιχειρήσεων.
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Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες πρακτικές (best practices)  που
ακολουθούν  τα  πανεπιστημιακά  ιδρύματα  στην  προσπάθεια  τους  να
ενισχύσουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.(U.S Department
of Commerce 2013).
Προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των φοιτητών.
Τα πανεπιστήμια επενδύουν  ιδιαίτερα στην ανάπτυξη και  εξέλιξη των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων των φοιτητών τους. Αν και οι περισσότεροι
φοιτητές ονειρεύονται τη δημιουργία του επόμενου Facebook ή Twitter
(και  τα  2  ιδρύθηκαν  από  φοιτητές),   τα  πανεπιστήμια  εστιάζουν
περισσότερο στην αξία της επιχειρηματικότητας ως σύνολο δεξιοτήτων,
το  οποίο  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  επαγγελματικά  περιβάλλοντα  και
δραστηριότητες, συμπληρώνοντας την εμπειρία θεωρητικής διδασκαλίας
μέσα στην τάξη. Τα πανεπιστήμια δείχνουν ενδιαφέρον τόσο για επίσημα
προγράμματα  όσο  και  για  έξω-πανεπιστημιακές  δραστηριότητες,  που
κατευθύνουν το ενδιαφέρον των φοιτητών στην επίλυση προβλημάτων
μέσω  της  επιχειρηματικότητας.  Τα  επίσημα  προγράμματα
περιλαμβάνουν πτυχία και πιστοποιητικά στην επιχειρηματικότητα, ενώ
οι  έξω-πανεπιστημιακές  δραστηριότητες  αφορούν  διαγωνισμούς
επιχειρηματικού  σχεδίου,  ομάδες  επιχειρηματικότητας  και  πρακτική
άσκηση  σε  startups.  Επίσης,  πολλά  πανεπιστήμια  πειραματίζονται  με
πανεπιστημιακούς  επιταχυντές,  επιχειρηματικές  εστίες  (entrepreneurial
dorms) και φοιτητικά επιχειρηματικά κεφάλαια ρίσκου (venture funds).
Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στους φοιτητές κρίσιμες οργανωτικές
ικανότητες  και  μπορεί  να  δημιουργήσουν  πανεπιστημιακές  spin-off
εταιρείες.  
Προτροπή  της  επιχειρηματικότητας  και  καινοτομίας  του
πανεπιστημιακού  διδακτικού  προσωπικού. Το  διδακτικό  προσωπικό
και οι διδακτορικοί απόφοιτοι πραγματοποιούν έρευνες που τροφοδοτούν
μεγάλο αριθμό καινοτομιών και  δημιουργούν startups  υψηλού ρυθμού
ανάπτυξης.  Τα πανεπιστήμια ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα του
διδακτικού προσωπικού, η οποία συμπληρώνει την επιχειρηματικότητα
των  φοιτητών,  μέσα  από  την  εφαρμογή  διάφορων  πολιτικών,  όπως
μεγαλύτερη  αναγνώριση  του  επιχειρηματικού  διδακτικού  προσωπικού,
εισαγωγή  της  επιχειρηματικότητας  στη  διαδικασία  επιλογής
μονιμοποίησης  (tenure)  και  αύξηση  της  επαφής  του  διδακτικού
προσωπικού με εξωτερικούς συνεργάτες. 
Ενεργητική  υποστήριξη  της  λειτουργίας  μεταφοράς  τεχνολογίας
(technology transfer function). Τα πανεπιστημιακά γραφεία μεταφοράς
τεχνολογίας  (University  technology  transfer  offices  (TTO)  και  τα
γραφεία  παροχής  τεχνολογικών  αδειών  (Technology  licensing  offices
(TLO))  αποτελούν  τα  κέντρα  μέσα  στο  πανεπιστήμιο  στα  οποία  οι
καινοτόμοι  και  οι  επιχειρηματίες  απευθύνονται  για  την
εμπορευματοποίηση  των  εφευρέσεων  τους.  Η  έκρηξη  της
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επιχειρηματικής δραστηριότητας στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια
οδήγησε σε μεγάλη επέκταση του ρόλου των TTOs και TLOs. Αντί να
εστιάζουν μόνο στην εμπορευματοποίηση ατομικών τεχνολογιών, πλέον
τα  γραφεία  αυτά  ενεργούν  ως  κεντρικό  σημείο  στο  οποίο  φοιτητές,
διδακτικό  προσωπικό,  επιχειρηματίες,  εφευρέτες  και  εκπρόσωποι  της
βιομηχανίας μπορούν να διασυνδεθούν. Τα γραφεία επικεντρώνουν την
προσοχή  τους  στην  αναγνώριση  και  υποστήριξη  της  επιχειρηματικής
δραστηριότητας  μέσα  στο  πανεπιστήμιο  και  βοηθούν  τις  startup
επιχειρήσεις  να  εντοπίσουν  τις  καλύτερες  ευκαιρίες  και  να
δημιουργήσουν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα. Αποτέλεσμα είναι
η δημιουργία νέων startups βασιζόμενων στις κοινότητες γύρω από το
πανεπιστήμιο.  
Διευκόλυνση  της  συνεργασίας  του  διδακτικού  προσωπικού  με  τη
βιομηχανία. Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία επωφελούνται σημαντικά
από  την  πανεπιστημιακή  έρευνα  και  καινοτομία.  Τα  πανεπιστήμια
αναζητούν συνεχώς τρόπους σύνδεσης της έρευνας και της διδασκαλίας
των φοιτητών με τις αναδυόμενες βιομηχανίες. Για τη διευκόλυνση της
μεγαλύτερης  συνεργασίας  με  τη  βιομηχανία,  τα  πανεπιστημιακά
ιδρύματα καθιστούν τις εγκαταστάσεις τους, το διδακτικό προσωπικό και
τους φοιτητές διαθέσιμα σε επιχειρήσεις, με την προσδοκία δημιουργίας
μεγαλύτερης  οικονομικής  αξίας.  Επίσης,  τα  πανεπιστήμια
πραγματοποιούν στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες που προσφέρουν
πρακτική άσκηση,  μοιράζονται  εγκαταστάσεις  όπως  πανεπιστημιακούς
επιταχυντές  με  startups  και  παρέχουν  επιχειρηματικά  κεφάλαια  και
προγράμματα  χρηματοδοτούμενα  από  τη  βιομηχανία.  Όλες  αυτές  οι
δραστηριότητες  οδηγούν  σε  αυξημένη  καινοτομία  και  ανάπτυξη
προϊόντων από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.  
Συμμετοχή  στις  εθνικές  και  τοπικές  οικονομικές  προσπάθειες
ανάπτυξης.  Ιστορικά,  η  τοπική  οικονομική  ανάπτυξη  αποτελεί
σημαντική αποστολή και ευθύνη για την πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα
τελευταία  χρόνια  τα  πανεπιστήμια  έχουν  επικεντρωθεί  στην
επιχειρηματικότητα  και  στην  καινοτομία,  καθώς  αποτελούν
καθοριστικούς  παράγοντες  για  την  ανάπτυξη  και  την  επιτυχία  των
τοπικών  κοινοτήτων.  Η  πανεπιστημιακή  κοινότητα  επιδιώκει  την
προσθήκη της εμπορευματοποίησης της τεχνολογίας και της καινοτομικά
τροφοδοτούμενης οικονομικής ανάπτυξης στα παρεχόμενα κυβερνητικά
κονδύλια.  Ακόμα,  ο  σχεδιασμός  της  τοπικής  οικονομικής  ανάπτυξης
ξεκινά πλέον από την αξιολόγηση των ερευνητικών δυνατοτήτων των
τοπικών πανεπιστημίων, τα οποία αναζητούν συνεργασίες με την τοπική
κοινότητα  με  στόχο  την  ενίσχυση  των  δυνατοτήτων  τους  και  την
υπερνίκηση των αδυναμιών τους.  
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6.2 Κέντρα Καινοτομίας 
     Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κυβερνήσεις επιδιώκουν την υποστήριξη της
ανάπτυξης  καινοτομίας.  Η  υποστήριξη  αυτή  περιλαμβάνει  συχνά  την
παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  καθώς  και  χρηματοδότησης  του
κόστους  ανάπτυξης  των  καινοτομικών  προϊόντων  μέσα  από  τη
δημιουργία  κέντρων  καινοτομίας.  Η  οργανωτική  δομή  των  κέντρων
καινοτομίας ποικίλει, καθώς μπορεί να διαθέτουν γραφεία σε διάφορες
περιοχές της χώρας ή να συνδέονται με κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται από τα κέντρα καινοτομίας είναι οι
ακόλουθες:

 Προώθηση και υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων.  
 Συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση εφευρέσεων.  
 Υποστήριξη σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και

καταχώρησης ευρεσιτεχνιών.  
 Υπηρεσίες  διαχείρισης  έργου  (project  management)  και

υποστήριξη ανάπτυξης πρωτοτύπων.  
 Διευκόλυνση ίδρυσης νέων startup επιχειρήσεων.  
 Συνεργασία με θερμοκοιτίδες και τεχνολογικά πάρκα.  
 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε θέματα επιχειρηματικότητας και

καινοτομίας.  
 Διεθνές δίκτυο συνεργασίας και επιχειρηματικών επαφών.

6.3 Συνεργατικοί χώροι (Co-working spaces) 
     Η αρχή της  συν-εργατικότητας  (Co-working) είναι  αρκετά απλή:
Μεμονωμένοι επαγγελματίες έρχονται στον ίδιο χώρο για να εργαστούν
στα δικά τους σχέδια «μαζί». Η μαζική άνοδος των νέων τεχνολογιών
έχει  επηρεάσει  δραματικά  τον  τρόπο  που  οι  επιχειρηματίες
προγραμματίζουν και διαχειρίζονται τον χρόνο εργασίας τους. Σήμερα,
ένας μέσος επιχειρηματίας μπορεί να εξοπλιστεί πλήρως με μια συνολική
επένδυση ύψους περίπου 2.500 €, για την κάλυψη των εξόδων αγοράς
φορητού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, επαγγελματικού λογαριασμού
email,  πακέτου  βασικού  λογισμικού  (λογιστικά  φύλλα,  επεξεργασία
κειμένου, οικονομικά, κ.λπ.) και ετήσιας συνδρομής σε εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας  (φωνή  και  δεδομένα).  Αυτό  το  νέο  τεχνικό  πλαίσιο  έχει
διευκολύνει  τη  δημιουργία  μιας  γενιάς  νομαδικών  επιχειρηματιών,  οι
οποίοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο πιο κατάλληλο γι' αυτούς
περιβάλλον, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο τους και τις υπάρχουσες
ανάγκες τους. 
     Το σύνολο των κέντρων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (BICs)
και  οι  θερμοκοιτίδες  καινοτομίας  βοήθησαν  στη  δημιουργία  και
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ανάπτυξη της τελευταίας γενιάς των καινοτόμων startup επιχειρήσεων.
Το  Co-working  είναι  ένα  γρήγορα  αναπτυσσόμενο  μοντέλο  που
επιδιώκει  να  επιτύχει  τους  ίδιους  στόχους  με  τα  κέντρα
επιχειρηματικότητας  και  καινοτομίας.  Το  μεταβαλλόμενο  τεχνολογικό
και επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μια πραγματικότητα για τα κέντρα
επιχειρηματικότητας  και  καινοτομίας,  καθώς  οι  ανάγκες  των
μεμονωμένων επιχειρηματιών, αλλά και των καινοτόμων ομάδων startup
επιχειρήσεων έχουν αλλάξει δραματικά κατά την τελευταία δεκαετία και
αυτή η αλλαγή δεν έχει  ολοκληρωθεί.  Τα κέντρα επιχειρηματικότητας
και  καινοτομίας,  καθώς  και  οι  θερμοκοιτίδες  μπορεί  να  χρειαστεί  να
αναβαθμίσουν  το  φάσμα  των  υπηρεσιών  που  παρέχουν  και  ίσως  να
επανεξετάσουν την διαχείριση του διαθέσιμου χώρου τους.
     Οι συνεργατικοί χώροι (co-working spaces) έχουν αναπτυχθεί ως μια
πειστική απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα τόσο στην Ευρώπη όσο
και στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι co-working χώροι και πρακτικές είναι
δυνατό  να  ενσωματωθούν  στα  κέντρα  επιχειρηματικότητας  και
καινοτομίας  και  να  γίνουν  αναπόσπαστο  τμήμα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών  τους  για  τις  νέες  startup  επιχειρήσεις.  Τα  κέντρα
επιχειρηματικότητας  και  καινοτομίας  και  τα  co-working  spaces  δεν
αποτελούν  ανταγωνιστικούς  μηχανισμούς,  αλλά  παρέχουν
συμπληρωματικές υπηρεσίες και μπορούν ως σύνολο να υποστηρίξουν
την  ανάπτυξη  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  των  startup
επιχειρήσεων (EBN, 2012). 
     Τα co-working spaces συνίστανται στην ενοικίαση χώρου γραφείου
σε έναν ανοιχτό χώρο για μια πολύ ευέλικτη χρονική περίοδο. Ο χώρος
μοιράζεται με άλλους χρήστες που προέρχονται από πολύ διαφορετικά
υπόβαθρα:  επιχειρηματίες,  startup  επιχειρήσεις,  καλλιτέχνες,  φοιτητές,
ερευνητές  κ.α..  Οι  ένοικοι  μπορούν  να  αλληλεπιδρούν  έτσι  ώστε  ο
καθένας να παρέχει το δικό του ταλέντο σε ένα project, βελτιώνοντας το
αποτέλεσμα.  Οι συνεργατικοί  χώροι στηρίζονται  στις  εξής σημαντικές
αξίες: συμμετοχή, συνεργασία και ανοιχτό μυαλό. 
     Στους  συνεργατικούς  χώρους,  οι  επιχειρηματίες  μοιράζονται  ένα
μεγάλο  γραφείο  και  μπορούν  να  επωφεληθούν  από  ένα  ευρύ  φάσμα
υπηρεσιών  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  τους:  αίθουσες  συνεδριάσεων,
μηχανές Xerox, χώρους φιλοξενίας κ.α.. Η υλοποίηση αυτή είναι ιδανική
για startup επιχειρήσεις που δε θέλουν να διαχειρίζονται  τα δικά τους
γραφεία και  να ασχολούνται  με αγορά επίπλων και  εξοπλισμού ή δεν
έχουν  την  οικονομική  δυνατότητα  να  τα  αποκτήσουν.  Οι  βασικές
υπηρεσίες που παρέχονται από τους συνεργατικούς χώρους είναι: 

 Διαδικτυακή σύνδεση, ρεύμα.  
 Τεχνολογικός εξοπλισμό (φαξ, προβολείς, εκτυπωτές, τηλεφωνικό

δίκτυο κ.α.).  
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 Γραφική ύλη.  
 Έπιπλα.  
 Χώροι συνεδριάσεων, σαλόνι, αίθουσες αναψυχής.  
 Βιβλιοθήκη.  
 Νερό, καφές, snacks.  
 Χώροι αποθήκευσης.  
 Ασφάλιση.  

Επιπροσθέτως,  ανάλογα  με  τη  συνδρομή,  κάποιοι  χώροι  προσφέρουν
πρόσθετες υπηρεσίες όπως: 

 Εικονική φιλοξενία (virtual hosting).  
 Ενοικίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  
 Υπηρεσίες και χώροι υποδοχής πελατών.  

     Το Co-working αναπτύσσεται στην Ελλάδα με ραγδαίους ρυθμούς.
Εξελίσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών
συνθηκών  που  επικρατούν  τα  τελευταία  χρόνια.  Αναγνωρίζοντας  τη
σπουδαιότητα της φυσικής (και όχι απλώς διαδικτυακής) συνύπαρξης σε
πυρήνες  καινοτομίας,  δημιουργήθηκαν  τα  co-working  spaces,  οι
λεγόμενοι  συνεργατικοί  χώροι.  Σε  αυτά  τα  πρωτότυπα  γραφεία
επιχειρηματίες,  startup  επιχειρήσεις  και  επαγγελματίες  από  διάφορους
τομείς δουλεύουν μαζί, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζονται, μοιραζόμενοι
τους ίδιους χώρους. Αν και το κίνημα υπάρχει από τα τέλη του 2008, δεν
ακολούθησε η δημιουργία ανάλογων χώρων άμεσα. Όπως και οι startup
επιχειρήσεις, κέρδισε σταδιακά υποστηρικτές. Τα δυο κινήματα, αν και
ξεκίνησαν  ανεξάρτητα  μεταξύ  τους,  έχουν  κοινές  αφετηρίες  και
κινούνται παράλληλα συμπληρώνοντας το ένα το άλλο. Οι συνεργατικοί
χώροι (co-working spaces) διευκολύνουν τη διαμόρφωση και ανάπτυξη
του  επιχειρηματικού  οικοσυστήματος  των  startups  (Zoehrer,  2012),
καθώς  αντιμετωπίζουν  ένα  από  τα  μεγάλα  προβλήματα  των  startup
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη κάθε startup επιχείρησης είναι
άτομα  με  κοινό  υπόβαθρο.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελούν
startups αποτελούμενες από προγραμματιστές. Όμως η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου  προϊόντος  απαιτεί  τη  συνεργασία  ατόμων  από
διάφορους  τομείς.  Τα  co-working  spaces  παρέχουν  πρόσβαση  σε  ένα
δίκτυο ατόμων διαφορετικού υπόβαθρου και  εξειδίκευσης.  Οι  startups
μπορούν  να χρησιμοποιήσουν συνεργάτες  ανάλογα  με τις  υπάρχουσες
ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύονται την ευελιξία που παρέχουν τα
co-working spaces στα πάγια έξοδα της επιχείρησης (Ισμαηλίδου, 2011).
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6.4 Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα (Science and Technology
Parks) 
     Τα  επιστημονικά  και  τεχνολογικά  πάρκα  είναι  οργανισμοί  που
στεγάζουν  καινοτόμες  start-up  επιχειρήσεις  με  τεχνολογικό,  συχνά,
προσανατολισμό.  Συνήθως  εντοπίζονται  κοντά  σε  πανεπιστημιακά
ιδρύματα,  τα  οποία  αποτελούν  πηγή  νέων  επιχειρηματικών  ιδεών  και
προϊόντων.  Τα  τεχνολογικά  πάρκα  παρέχουν  πρόσβαση  σε
θερμοκοιτίδες,  χώρους  γραφείου  και  εργασίας,  επιχειρηματική
εκπαίδευση,  καθώς  και  υπηρεσίες  γραμματειακής  υποστήριξης,
διαμόρφωσης  επιχειρηματικού  σχεδίου,  μεταφοράς,  τεχνολογίας  και
νομικής υποστήριξης. Η δημιουργία των πάρκων γίνεται κατά κύριο λόγο
με  συνεργασία  εταιρειών,  πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων  και
κυβερνητικών οργανισμών.  Ως αποτέλεσμα,  πολλά τεχνολογικά πάρκα
περιλαμβάνουν  ερευνητικά  κέντρα  πανεπιστημίων,  αλλά  και  μονάδες
έρευνας και ανάπτυξης εταιρικών οργανισμών. 
Τα  τεχνολογικά  Πάρκα  είναι  άκρως  συνδεδεμένα  με  την  έννοια  της
καινοτομίας.  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  μάλιστα  ότι  τα  τεχνολογικά
πάρκα είναι οι κοιτίδες ανάπτυξης της καινοτομίας και δεν είναι τυχαίο
ότι έχουν χαρακτηριστεί ως πόλοι καινοτομίας από οργανισμούς όπως το
Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Ο βασικός στόχος ενός
τεχνολογικού πάρκου είναι η προαγωγή της καινοτομίας και η εισαγωγή
της στην παραγωγική διαδικασία και στην αγορά. 
Ο γενικός αυτός στόχος επιμερίζεται σε τρεις τομείς: 

 Την  ενθάρρυνση  για  έναρξη  μικρών  επιχειρήσεων  υψηλής
τεχνολογίας (startups).

 Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη
στην  αγορά  και  την  εγκατάσταση  παραρτημάτων  έρευνας  και
ανάπτυξης (R&D) πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

 Ο  στόχος  αυτός,  που  ουσιαστικά  αποτελεί  και  τη  βασική
λειτουργία  ενός  τεχνολογικού  πάρκου,  περιγράφεται  από  το
μοντέλο  της  τριπλής  έλικας.  Στο  κέντρο  των  τριών  φορέων
βρίσκεται το Επιστημονικό και Τεχνολογικό πάρκο (Science and
Technology Park). 

     Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ένα τεχνολογικό πάρκο
αφορούν  κατά  βάση  προϊόντα  και  υπηρεσίες  υψηλής  τεχνολογίας.  Η
μικροηλεκτρονική,  οι  υπολογιστές,  η  χημεία,  η  βιοτεχνολογία,  η
κατασκευή οργάνων μέτρησης και  οι  υπηρεσίες είναι  οι  κύριοι  τομείς
στους  οποίους  δραστηριοποιούνται  οι  startup  επιχειρήσεις  σε  ένα
τεχνολογικό πάρκο. Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση startup επιχειρήσεων
υψηλής  τεχνολογίας  δεν  είναι  αποκλειστικός  κανόνας.  Η  παραγωγική
εξειδίκευση  ενός  πάρκου  σε  ορισμένες  δραστηριότητες  υψηλής
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τεχνολογίας  ή,  αντίθετα,  η  αποδοχή  ενός  φάσματος  δραστηριοτήτων
εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιλογές της διοίκησης του πάρκου.
      Οι τάσεις που εμφανίζονται σε σχέση με το παραπάνω ζήτημα είναι
δύο.  Υπάρχουν  αρκετά  πάρκα  που  επιδιώκουν  οι  εγκατεστημένες
επιχειρήσεις να έχουν δεσμούς με τα ερευνητικά κέντρα του πάρκου. Σε
άλλες  περιπτώσεις  η  διοίκηση  είναι  πιο  εξωστρεφής  και  οι
εγκατεστημένες δραστηριότητες εκτείνονται  σε μεγαλύτερο φάσμα.  Το
φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε περιοχές με ήδη υπάρχουσα βιομηχανική
ανάπτυξη, στις οποίες ο ρόλος του πάρκου είναι να υποστηρίξει και να
εκσυγχρονίσει  την  υπάρχουσα  βιομηχανία,  παρά  να  αναπτύξει
καινούργιες επιχειρήσεις(Δαρδαμάνη, 2009).
     Ο λόγος για τον οποίο μια startup επιχείρηση έχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα όταν αναπτύσσεται σε ένα τεχνολογικό πάρκο πηγάζει από
την ύπαρξη κοινών και εξειδικευμένων για κάθε επιχείρηση υπηρεσιών.
Αυτές οι υπηρεσίες ποικίλουν ανάλογα με το είδος κάθε τεχνολογικού
πάρκου και τις ανάγκες κάθε εταιρείας - ενοίκου.  

6.5 Άυλο οικοσύστημα (εικονική θερμοκοιτίδα)

     Στα  τέλη  του  20ου  αιώνα  οι  συνθήκες  δραστηριότητας  των
επιχειρήσεων  άλλαξαν.  Οι  απαιτήσεις  των  πελατών,  αλλά  και  το
περιβάλλον που τείνει να μεταλλάσσεται  από πραγματικό σε εικονικό,
αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν την φιλοσοφία τους αλλά και
τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  τους.  Επιπλέον,  η  παγκοσμιοποίηση  των
αγορών επηρεάζει τις επιχειρήσεις να στραφούν προς τη διεθνοποίηση.  
Έτσι,  στις  αρχές  του  ’90  συναντάμε  νέες  μορφές  θερμοκοιτίδων,  με
εμπλουτισμένες  ή  διαφοροποιημένες  παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Οι  πιο
διαδεδομένες είναι:

 Virtual incubator: Είναι μια θερμοκοιτίδα που δραστηριοποιείται
μέσω διαδικτύου, παρέχοντας την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να
καρπωθούν τις υπηρεσίες της θερμοκοιτίδας χωρίς να στεγάζονται
στην θερμοκοιτίδα.

 Incubator  without  walls:  Ό  όρος  αυτός  είναι  μία  εναλλακτική
ονομασία για την εικονική θερμοκοιτίδα. Περιγράφει παραστατικά
την εξέλιξη από την απλή στην εικονική θερμοκοιτίδα. 
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 On- site incubator: Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται συχνά για
την περιγραφή της  εικονικής  θερμοκοιτίδας.  Υπάρχουν  ωστόσο,
περιπτώσεις όπου αναφέρεται σε μία θερμοκοιτίδα πληροφοριών
για διάφορα θέματα, επιχειρηματικά και μη. 

 Web  incubator:  Μπορεί  να  αναφέρεται  στην  ιστοσελίδα  μιας
απλής  θερμοκοιτίδας  ή  σε  μια  εικονική  θερμοκοιτίδα,
αποκλειστικά  όμως  για  επιχειρήσεις  που  το  αντικείμενο  τους
σχετίζεται με το διαδίκτυο. 

 Internet incubator: Λειτουργεί ως παράστημα ή μέρος της απλής
θερμοκοιτίδας, όπου με την χρήση του διαδικτύου προσφέρονται
ορισμένες  υπηρεσίες,  συμβουλευτικής  φύσης,  σε  επιχειρηματίες.
Το είδος αυτής της θερμοκοιτίδας επιτρέπει σε επιχειρηματίες να
έχουν μία πρώτη επαφή, συνήθως δωρεάν, με το αντικείμενο και
τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  των  θερμοκοιτίδων,  ενώ
χρησιμοποιείται  από  τις  ίδιες  τις  θερμοκοιτίδες  ως  ένα  μέσο
προώθησης και οικονομικής εκμετάλλευσης. Επιπλέον, οι ένοικοι
της  θερμοκοιτίδας  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε  αρχεία
ηλεκτρονικής μορφής, όπως κείμενα, άρθρα, έρευνες. 

     Αναμένεται το άυλο οικοσύστημα με το πέρασμα του χρόνου να
εμπλουτιστεί  και  με  άλλες μορφές παροχών που να καθιστούν  την
επιτυχία των νεοφυών επιχειρήσεων ακόμα πιο δεδομένη.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 

Οικοσύστημα νεοφυών (startup) επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
     Στην Ελλάδα η ανάπτυξη της νέας αυτής μορφής επιχειρηματικότητας
έχει επιτύχει την υποστήριξη ως προς τις δομές και παροχές υπηρεσιών
από  διάφορους  εγχώριους  φορείς.  Η  δικτύωση  των  νεοφυών
επιχειρήσεων  πραγματοποιείται  μέσω  ενώσεων,  συνεργασιών,
δημιουργίας  συνεργατικών  χώρων  και  εκδηλώσεων,  όπως  η  ύπαρξη
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θερμοκοιτίδων  και  παρεμφερών  υποστηρικτικών  πρωτοβουλιών,
παρέχοντας σημαντική βοήθεια στην ελληνική Startup Κοινότητα. 
     Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, συνήθως γίνεται
διαχωρισμός  με  βάση  το  κίνητρο  δημιουργίας  της  επιχείρησης  σε
επιχειρηματικότητα  ανάγκης  και  ευκαιρίας.  Οι  νεοφυείς  (startup)
επιχειρήσεις  δεν  ανήκουν  αποκλειστικά  σε  κάποια  από  τις  δύο
κατηγορίες.  Είναι  λογικό  οι  περισσότερες  να  ανήκουν  στην
επιχειρηματικότητα  ευκαιρίας,  αλλά  κάλλιστα  θα  μπορούσε  μια
επιχείρηση  που  έχει  δημιουργεί  από  κίνητρα  ανάγκης  (ανεργία)  να
διαθέτει τα χαρακτηριστικά των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων.
     Σύμφωνα  με  έρευνες  (Ίδρυμα  Οικονομικών  &  Βιομηχανικών
Ερευνών,  2015),  ο  αριθμός  των  ατόμων  που  εντοπίζουν  και
αναγνωρίζουν  την  ύπαρξη  επιχειρηματικών  ευκαιριών  στην  Ελλάδα
συνεχώς αυξάνεται. Ταυτόχρονα ο αριθμός των Ελλήνων που πιστεύουν
πως  διαθέτουν  τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες  προκειμένου  να
ξεκινήσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
     Είναι  αξιοσημείωτο  πως  η  Ελλάδα  καταγράφει  την  υψηλότερη
επίδοση στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα με ποσοστό 12,6 % εκ
των 26 χωρών καινοτομίας. Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα ωστόσο
δεν είναι  πρωτόγνωρο,  καθώς  η  Ελλάδα  εμφανίζεται  να  διατηρεί  την
πρώτη  θέση  στον  δείκτη  καθιερωμένης  επιχειρηματικότητας  ανάμεσα
στις χώρες καινοτομίας τα τελευταία έτη. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί
πως  οι  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  οικογενειακής  κυρίως  ιδιοκτησίας
συνεχίζουν να κυριαρχούν στη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας
υποστηριζόμενες  σε  όρους  χρηματοδότησης  κυρίως  από  άτυπους
επενδυτές  (συγγενείς  και  φίλους).  H  σύνθεση  του  δείκτη  συνολικής
επιχειρηματικότητας όπου κυριαρχεί η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
σε  βάρος  της  επιχειρηματικότητας  αρχικών  σταδίων  αποτυπώνει  τη
χαμηλή  δυναμική  της  ελληνικής  επιχειρηματικότητας66  (Global
Entrepreneurship Monitor, 2015).
     Οι δείκτες επιχειρηματικότητας ανάγκης και ευκαιρίας το 2015 στην
Ελλάδα  διαμορφώθηκαν  περίπου  στο  23%  και  στο  35%  αντίστοιχα.
Δηλαδή η ελληνική επιχειρηματικότητα, που έχει ως κίνητρο κυρίως την
αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας η οποία κρίνεται ικανή είτε
να  οδηγήσει  σε  αύξηση  του  εισοδήματός  του  επιχειρηματία  είτε  να
προσφέρει εργασιακή ανεξαρτησία, κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα
από  το  μέσο  όρο  των  χωρών  καινοτομίας,  ενώ  το  ποσοστό
επιχειρηματικής  δραστηριοποίησης  στην  Ελλάδα  λόγω  ανάγκης,  που
αναφέρεται  στην  περίπτωση  όπου  το  άτομο  ωθείται  στην  ανάληψη
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  λόγω  έλλειψης  άλλων  επιλογών
εργασίας,  δυσαρέσκειας  με  την  υπάρχουσα  απασχόληση,  φόβου  για
πιθανή  απόλυση,  με  στόχο  απλώς  τη  διατήρηση  του  εισοδήματός,  το
οποίο «απειλείται» με συρρίκνωση, είναι εμφανώς υψηλότερο (5 περίπου
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ποσοστιαίες  μονάδες)  συγκριτικά  με  τον  μέσο  όρο  των  χωρών
καινοτομίας. Με άλλα λόγια, η συνεχιζόμενη ύφεση οδηγεί συγκριτικά
με άλλες χώρες περισσότερους Έλληνες στον επιχειρηματικό στίβο από
ανάγκη, παρά για λόγους εκμετάλλευσης πραγματικών επιχειρηματικών
ευκαιριών.
     Την περίοδο της κρίσης εμφανίζονται αυξομειώσεις στην πορεία της
επιχειρηματικότητας ανάγκης και της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας. Οι
διακυμάνσεις  αυτές  ενδεχομένως  να  αποτελούν  συνισταμένη  της
κατακόρυφης  αύξησης  της  ανεργίας,  αλλά  και  των  επιχειρηματικών
ευκαιριών  που  μπορεί  να  εμφανίζονται  σε  περιόδους  οικονομικών
κύκλων.  Γενικά όμως,  είναι  ξεκάθαρο το εύρημα σε διαχρονική βάση
πως  όσο  και  αν  βαθαίνει  η  ύφεση,  το  ποσοστό  εκείνων  που
δραστηριοποιούνται  επιχειρηματικά  κινητοποιούμενοι  από  την  ύπαρξη
πραγματικών επιχειρηματικών ευκαιριών παραμένει  σαφώς υψηλότερο
σε σχέση με το ποσοστό των ατόμων που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες από ανάγκη. Εντούτοις, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να
επισημανθεί πως, καθώς η κρίση και οι επιπτώσεις της γίνονταν ολοένα
και πιο έντονες, οι αντιλήψεις για το τι συνιστά επιχειρηματική ευκαιρία
μεταβάλλονταν. 
     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό το ότι οι νέοι
επιχειρηματίες γίνονταν περισσότερο δεκτικοί στην ιδέα ότι οποιαδήποτε
προοπτική που τους απομακρύνει από τον κίνδυνο της ανεργίας συνιστά
μια  επιχειρηματική  ευκαιρία.  Αυτή  η  αντίληψη,  μολονότι  θα
κατατασσόταν  στην  επιχειρηματικότητα  ανάγκης  από  τη  σκοπιά  του
ερευνητή, για τον ίδιο τον επιχειρηματία αντιπροσωπεύει μια πραγματική
ευκαιρία  και  ως  τέτοια  καταγράφεται  στην  έρευνα  πληθυσμού.  Δεν
μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά
στοιχεία των startups ανήκουν στην μια ή την άλλη κατηγορία, αν και το
μεγαλύτερο  μέρος  πρέπει  να  ανήκει  στις  επιχειρήσεις  που
δημιουργήθηκαν λόγω ευκαιρίας.
     Είναι αξιοσημείωτο πως η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών καινοτομίας,
ως  προς  το  ποσοστό  των  επιχειρηματιών  που  δηλώνουν  ότι  θα
χρησιμοποιήσουν εντελώς νέες τεχνολογίες και αντίστοιχα το ποσοστό
των Ελλήνων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν παλαιές τεχνολογίες
είναι  το  χαμηλότερο  ανάμεσα  στις  χώρες  καινοτομίας.  Πρόκειται
προφανώς  για  ένα  αισιόδοξο  εύρημα,  καθώς  υποδηλώνει  ότι  το
τεχνολογικό επίπεδο των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων φαίνεται
να  αναβαθμίζεται  προκειμένου  να  αυξηθεί  η  πιθανότητα  επιβίωσης
αυτών, σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία διέρχεται από μια βαθιά
και παρατεταμένη κρίση.   
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Οι ελληνικές νεοφυείς (  startup  ) επιχειρήσεις  

Με έμφαση το 2010 και  μετά η Ελλάδα παρουσιάζει  ένα μη βιώσιμο
μοντέλο  ανάπτυξης.  Η  ελληνική  οικονομία  γνώρισε  μια  πρωτοφανή
κατάρρευση μετά το 2009 με τη δραματική μείωση του ΑΕΠ, το μεγάλο
ποσοστό χρέους και κατ’ επέκταση της ανεργίας.
Για να μπορέσει να επιβιώσει η χώρα χρειάζεται να επιτύχει υψηλούς
ρυθμούς  ανάπτυξης,  ρυθμούς  που  οι  παραδοσιακές  οικονομικές
δραστηριότητες  δεν  μπορούν  να  παρέχουν  σε  σύντομο  χρονικό
διάστημα68(The Greek Startup Manifesto, 2014). Αντίθετα, οι νεοφυείς
(startup) επιχειρήσεις αποτελούν ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας
στην Ελλάδα, το οποίο έχοντας χαρακτηριστικά καινοτομίας και ταχείας
ανάπτυξης  μπορεί  να  συνεισφέρει  καθοριστικά  στη  δημιουργία  νέων,
ποιοτικών  θέσεων  εργασίας  και  στη  συνολικότερη  ανάπτυξη  της
ελληνικής οικονομίας69 (Hellenic Startup Association, 2011).  
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε έντονη ενίσχυση του οικοσυστήματος των
startup  επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  με  τη  δημιουργία  αρκετών
μηχανισμών  επιχειρηματικής  επώασης  (προ-  θερμοκοιτίδες,
θερμοκοιτίδες,  επιταχυντές)  και  co-working  spaces,  καθώς  και  με  τη
διεξαγωγή  πολλών διαγωνισμών  επιχειρηματικότητας  και  καινοτομίας.
Επίσης, αυξήθηκε σημαντικά και το επενδυτικό ενδιαφέρον ως προς τις
ελληνικές startups.
Το μεγαλύτερο πλήθος των Ελληνικών νεοφυών δραστηριοποιείται στον
χώρο της πληροφορικής και των εφαρμογών λογισμικού, αλλά υπάρχουν
και  startups  που  εστιάζουν  στην  προώθηση  παραδοσιακών  ελληνικών
προϊόντων διατροφής, του ελληνικό πολιτισμού και ιστορίας, καθώς και
στην  προώθηση  του  τουρισμού,  δηλαδή   τομείς  που  παρουσιάζουν
μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

Δομές στήριξης των νεοφυών (  startup  ) επιχειρήσεων στην Ελλάδα  

     Στην Ελλάδα υπάρχουν σπουδαίες δομές που δραστηριοποιούνται
στον  επιχειρηματικό  κόσμο  των  νεοφυών  (startup)  επιχειρήσεων.  Ο
τρόπος λειτουργίας και  οι  στόχοι  των δομών αυτών απεικονίζουν,  όχι
μόνο τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει καθεμία από αυτές,
αλλά κυρίως την κατάσταση του οικοσυστήματος  στην  χώρα.  Πολλές
δομές αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους και παρέχουν διαφόρων ειδών
υπηρεσίες στην υποστήριξη των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων.
     Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται ένα μέρος από τις κυριότερες
δομές  που  υπάρχουν  και  λαμβάνουν  δράση  στο  οικοσύστημα  των
ελληνικών νεοφυών (startup) επιχειρήσεων, χωρίς όμως να αποτελεί μια
στατική απεικόνιση, καθώς  το οικοσύστημα συνεχώς εξελίσσεται.  

8.1 Κρατικοί / Ευρωπαϊκοί φορείς
     Σημαντική  είναι  η  στήριξη  των  Ευρωπαϊκών  φορέων  στην
χρηματοδότηση των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων απευθείας ή μέσω
επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και  των υπόλοιπων δομών υποστήριξης.
Αυτοί είναι οι εξής:

 Κοινοτικά προγράμματα στήριξης ΕΣΠΑ
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF)
 Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ)
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8.2 Οργανισμοί – Φορείς στήριξης επιχειρηματικότητας
     Στην κατηγορία αυτή, παρουσιάζονται  οι βασικότεροι φορείς που
ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και οργανώνουν ή
συμμετέχουν  σε  δράσεις  που  υποστηρίζουν  τη  νεοφυή
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

 Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων
 Endeavor Greece
 Corallia
 MIT Enterprise Forum Greece

8.3 Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα
     Η ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1989. Η
αρχική ιδέα της προώθησης της δημιουργίας Τεχνολογικών Πάρκων με
κρατική  πρωτοβουλία  γεννήθηκε  από  την  ανάγκη  αποκέντρωσης  των
ερευνητικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα της σύνδεσης της έρευνας
με την τεχνολογία και την παραγωγή. Τα τεχνολογικά πάρκα άρχισαν να
αναπτύσσονται σε πόλεις με σημαντικά πανεπιστήμια χρησιμοποιώντας
ως  πυρήνα  ευέλικτα  ερευνητικά  κέντρα,  που είχαν  δημιουργηθεί  πριν
από το 1987, με σκοπό τη διευκόλυνση της ροής της γνώσης προς τον
παραγωγικό  τομέα.  Το  1990,  στο  πλαίσιο  του  πρώτου  Κοινοτικού
Πλαισίου  Στήριξης  (ΚΠΣ),  εγκρίθηκε  το  πρώτο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  γνωστό  και  ως  ΕΠΕΤ  1  με
συνολικό προϋπολογισμό 101.522 εκατομμύρια ECU και με τους εξής
άξονες προτεραιοτήτων: 

 Έρευνα  στις  επιχειρήσεις,  σύνδεση  έρευνας  και  παραγωγής
(δημιουργία κλαδικών εταιρειών και τεχνολογικών πάρκων).  

 Μεταφορά και διάχυση Έρευνας και Τεχνογνωσίας με δημιουργία
βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών και δικτύων των ανωτέρω.  

 Ανάπτυξη  ερευνητικής  υποδομής  και  σχετικών  δραστηριοτήτων
του ερευνητικού ιστού της χώρας.  

 Οργανοδιοικητική υποδομή.  
 Κατάρτιση ερευνητών και τεχνικών έρευνας.

     Στις αρχές του 1992 βρίσκονταν σε ανάπτυξη 4 τεχνολογικά πάρκα:
στην  Αθήνα,  στο  Ηράκλειο,  στη  Θεσσαλονίκη  και  στην  Πάτρα.  Η
χρηματοδότηση  των  έργων  αυτών  έγινε  από  το  Κοινοτικό  Πλαίσιο
Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον κρατικό προϋπολογισμό
(Δενιόζος, 1993). Το 1992 ακολούθησε το πρόγραμμα STRIDE ΕΛΛΑΣ,
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με στόχους αντίστοιχους του ΕΠΕΤ 1. Αντίστοιχα προγράμματα έγιναν
σε αρκετές υποβαθμισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η
Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κορσική και περιφέρειες της Ισπανίας. Αυτή
τη  στιγμή  υπάρχουν  στη  χώρα  μας  7  τεχνολογικά  πάρκα  και  ένα
τεχνολογικό cluster. Ενδεικτικά:

 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

8.4 Πανεπιστήμια – Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(ΜοΚΕ)
     Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας έχουν ιδρύσει
Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ). Αποστολή των
μονάδων  αυτών  είναι  η  προαγωγή  του  καινοτόμου  πνεύματος  και  η
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια. Η παρουσία των
ΜοΚΕ  αναδεικνύει  την  επιχειρηματικότητα  ως  μια  δυνητική  επιλογή
σταδιοδρομίας  για  τους  φοιτητές  και  τους  βοηθά  να  αναπτύξουν  τις
δεξιότητες  που  απαιτούνται  για  την  ίδρυση  και  λειτουργία  μιας
επιχείρησης.  Επίσης,  τους  βοηθά να μετατρέψουν την αρχική ιδέα σε
επιχειρηματικό πλάνο και να αποκτήσουν την απαραίτητη δικτύωση.

 ΜοΚΕ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΜοΚΕ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

8.5 Μηχανισμοί επώασης
 ΕΠΙ.ΝΟΩ
 Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)
 Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ)
 EkinisiLab
 Innonathens
 BIC
 EGG (Enter – Grow – Go)
 Metavallon
 Orange Grove
 Θερμοκοιτίδα THERMI
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 Επιχειρηματικοί Θερμοκοιτίδα i4G
 iQbility

8.6 Συνεργατικοί Χώροι (Co-working Spaces)
      Αναγνωρίζοντας  τη  σπουδαιότητα  της  συνύπαρξης  σε  πυρήνες
καινοτομίας,  δημιουργήθηκαν  τα  co-working spaces,  οι  λεγόμενοι
συνεργατικοί  χώροι.  Σε  αυτά  τα  πρωτότυπα  γραφεία  επιχειρηματίες,
νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις και επαγγελματίες από διάφορους τομείς
δουλεύουν  μαζί,  μοιραζόμενοι  τους  ίδιους  χώρους.  Οι  συνεργατικοί
χώροι (co-working spaces) διευκολύνουν τη διαμόρφωση και ανάπτυξη
του  επιχειρηματικού  οικοσυστήματος  των  startups.  Πέραν  των  χώρων
εργασίας  που  διατίθενται  στα  πλαίσια  των  θερμοκοιτίδων  και  των
μηχανισμών υποστήριξης,  υπάρχουν συγκροτήματα γραφείων τα οποία
λειτουργούν  ως  συνεργατικοί  χώροι  για  τις  επιχειρήσεις  έναντι
μισθώματος. Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στην
Αθήνα. Άλλοι περιορίζονται στην παροχή γραφείων προς ενοικίαση σε
συνδυασμό  με  κάποιες  βασικές  κοινόχρηστες  υποδομές  ενώ  άλλοι
διοργανώνουν  εκδηλώσεις  και  άλλες  δράσεις  σχετικές  με  την
επιχειρηματικότητα.  Δημοφιλείς  συνεργατικοί  χώροι  είναι  το  Cube
Athens,  το  Impact Hub και  το  Foundation.  Τα  innohubs που  είναι
πρωτοβουλία του Corallia, λειτουργούν στα πρότυπα των συνεργατικών
χώρων  αλλά  δίνουν  περισσότερο  έμφαση  στη  συνεργασία  των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας,
πέραν της οικονομικής ωφέλειας που προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο

Φορείς Χρηματοδότησης
     Ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις
στην Ελλάδα είναι η εύρεση χρηματοδότησης.  Η διαθεσιμότητα και η
προσβασιμότητα σε πηγές χρηματοδότησης είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα
εξαιτίας  της  εκτεταμένης  οικονομικής  αβεβαιότητας  και  επενδυτικής
διστακτικότητας που επικρατούν ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.
     Στις δημοφιλέστερες επιλογές εξωτερικής χρηματοδότησης, δηλαδή
όχι  των  ιδίων  κεφαλαίων  βρίσκονται  τα  προγράμματα  ΕΣΠΑ,  οι
επιχειρηματικοί  άγγελοι  (business  angels)  και  τα  κεφάλαια
επιχειρηματικών  συμμετοχών.  Επίσης,  μικρότερο  ενδιαφέρον
παρουσιάζεται  γύρω  από  την  χρηματοδότηση  από  το  κοινό
(crowdfunding). Μερικές πηγές χρηματοδότησης είναι οι εξής:
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 Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital):
 Openfund
 Starttech Ventures
 Venture Friends
 Thermi Ventures
 Attica Ventures
 PJ Tech Catalyst Fund
 NBG Business Seeds
 Alpha Ventures Capital Management

 Επιχειρηματικοί άγγελοι (Business angels):
 Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α.) του Ε.Β.Ε.Α.

 Χρηματοδότηση μέσω του κοινού (Crowdfunding / Equity 
Crowdfunding)

Διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
 Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship

Award)
 Διαγωνισμός  «Καινοτομία  και  Επιχειρηματικότητα»  -  Εθνική

Τράπεζα
 MIT Enterprise Forum (MITEF) Greece Startup Competition
 Ennovation
 Angelopoulos Clinton GIU Fellowship

Εκδηλώσεις και Ενημερωτικές Δράσεις 
     Μέρος του οικοσυστήματος αποτελούν οι εκδηλώσεις, τα συνέδρια
και οι συναντήσεις που διοργανώνονται σε τακτικό επίπεδο με θέματα
σχετικά με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και συμμετοχή ιδρυτών και
ατόμων  που  ανήκουν  στον  σχετικό  χώρο.  Τα  γεγονότα  αυτά
προωθούν  την  ενημέρωση  γύρω από  τις  δράσεις  και  τις  ευκαιρίες
στον  επιχειρηματικό  χώρο  καθώς  και  τις  συνεργασίες  μεταξύ  των
νεοφυών  επιχειρήσεων  που  δραστηριοποιούνται  στο  οικοσύστημα.
Δημοφιλή γεγονότα  σε τακτικό επίπεδο είναι :
 Open Coffee Athens:  Είναι  τακτική συνάντηση για τα μέλη της

startup σκηνής που γίνεται μια φόρα κάθε μήνα και η συμμετοχή
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είναι  ανοιχτή  για  όλους.  Ο  αριθμός  ατόμων  που  συμμετέχει
αυξάνεται διαρκώς.

 Startup Weekend Athens: Είναι ένα event που γίνεται τακτικά και
μέσα  σε  54  ώρες  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  αναπτύξουν  και
παρουσιάσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Με το Open Coffee είναι
τα πιο δημοφιλή τακτικά γεγονότα.

 Startup Grind Athens: Διοργανώνεται μια φορά το μήνα και κάθε
φορά  το  κεντρικό  πρόσωπο  είναι  ο  ιδρυτής  μιας  νεοφυούς
επιχείρησης.  Κατά  την  διάρκεια  του  ο  ομιλητής  αναπτύσσει
συζήτηση με το κοινό για σχετικά θέματα. 

 Startup Safary Athens: Η εκδήλωση προέρχεται από το εξωτερικό
(Βερολίνο)  και  οργανώθηκε  για  πρώτη  φορά  στην  Ελλάδα  το
2014.  Γίνεται  ανά  τακτά  διαστήματα  και  διαρκεί  ένα
σαββατοκύριακο.  Κατά  την  διάρκεια  της,  νεοφυείς  επιχειρήσεις
και δομές υποστήριξης (θερμοκοιτίδες, συνεργατικοί χώροι κτλ.)
οργανώνουν  στα  γραφεία  τους  ομιλίες,  workshops  και  άλλες
σχετικές δράσεις.

 StartSmart: Διοργανώνεται από το παράρτημα του MIT Enterprise
Forum στην Ελλάδα από το 2013. Διεξάγεται ετησίως και είναι ένα
ολοήμερο  συνέδριο  που  συγκεντρώνει  Έλληνες  ιδρυτές
τεχνολογικών  επιχειρήσεων  με  αντίστοιχους  από  το  εξωτερικό,
επενδυτές και συμβούλους με στόχο την δικτύωση και τις μεταξύ
τους συνεργασίες.

 Επίσης, σημαντικές εκδηλώσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα
στην  Ελλάδα  είναι  το  ετήσιο  συνέδριο  της  Infocom  και  το
Πανόραμα  Επιχειρηματικότητας  και  Τεχνολογίας,  τα  οποία
περιλαμβάνουν στην θεματολογία τους  παρουσιάσεις, ομιλίες και
διάφορα θέματα σχετικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο 

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου- Συμπεράσματα

1) Κίνητρο δημιουργίας της νεοφυούς (startup) επιχείρησης:

2) Ηλικία των ιδρυτών κατά την ίδρυση
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3) Ερέθισμα από το οποίο προέκυψε η ιδέα της επιχείρησης 

4) Μορφή ιδιοκτησίας startup

5) Ποια είναι η νομική μορφή της εταιρείας;
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6) Σε ποιον από τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση;

7) Υπήρχε σχετική προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα σε 
κάποιον από τους ιδρυτές; 
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8) Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτών;

9) Σε ποια αγορά-στόχο απευθύνονται τα προϊόντα / υπηρεσίες της 
νεοφυούς επιχείρησης (startup);
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10) Το προφίλ των πελατών που απευθύνεται το προϊόν/υπυρεσία της 
νεοφυούς (startup) επιχείρησης είναι:

11) Χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι μηχανισμοί 
υποστήριξης στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των 
προϊόντων / υπηρεσιών της νεοφυούς επιχείρησης (startup);
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12) Για τη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης, τι από τα 
παρακάτω καταρτίσατε;

13) Χρήση μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης ή άλλων 
μηχανισμών υποστήριξης νεοφυών επιχείρησεων (startup)
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14) Επιλέξτε τους τομείς στους οποίους αντιμετωπίσατε προβλήματα 
κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης 
(startup).
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15) ‘Εχετε χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση;

16) Αν ναι, τι μορφές χρηματοδότησης έχετε χρησιμοποιήσει;
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17) Αναζητείτε ενεργά επιπλέον χρηματοδότηση;

18) Ποια είναι συνήθης αιτία δυσκολίας εύρεσης χρηματοδότησης;
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19) Τι μέσα marketing και προώθησης πωλήσεων χρησιμοποιείτε;

20) Τι περιουσία πνευματικών δικαιωμάτων διαθέτει μια νεοφυής 
επιχείρηση (startup);

    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξένη βιβλιογραφία 
1. Brown T., 2009. Change by Design – How Design Thinking 
Transforms Organization and Inspires Innovation. Harper Collins, USA. 

82



2. Chesbrough H.W., 2003. Open innovation: The new imperative for 
creating and profiting from technology. Harvard Business Press, Boston, 
USA. 
3. Christiansen J. D., 2009. Copying Y Combinator. A framework for 
developing Seed Accelerator Cerca con Google. University of 
Cambridge, England. 
4. Eliasson G., 1995. Teknologigenerator eller nationellt prestigeprojekt? 
Exemplet svensk flygindustri. City University Press, Stockholm. 
5. Eliasson G., 1996. Firm objectives, controls and organization. The use 
of information and the transfer of knowledge within the firm. Kluwer, 
Dordrecht.
 6. Eliasson G., Eliasson A., 1996. The biotechnical competence bloc. 
Revue d’Economie Industrielle 78, 7 - 26.
 7. Etzkowitz H., Leydesdorff L., 2000. The Dynamics of Innovation: 
From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University – 
Industry - Government Relations. Research Policy 29 (2), 109 - 123. 
8. Freear J., Sohl, Wetzel W., 1995. Angels: Personal Investors in the 
Venture Capital Market. Entrepreneurship and Regional Development 7, 
85 - 94. 
9. Giurca Vasilescu L., 2009. Business angels: potential financial engines
for startups. Ekonomska istraživanja 22 (3), 86 - 97. 
10. Klacmer Calopa M., Horvat J., Lalic M., 2014. Analysis of financing 
sources for start-up companies. Management Journal of Contemporary 
Management Issues 19, 19 – 44. 
11. Kokorotsikos P., 2011. Empowering young graduates. Innovative 
entrepreneurship. Hellenic University, Thessaloniki, Greece. 
12. Martin R.L., 2009. The Design of Business – Why Design Thinking is
the Next Competitive Advantage. Harvard Business School Press, 
Boston, USA. 
13. Russell R., Atchison M., Brooks R., 2008. Business plan competitions
in tertiary institutions: encouraging entrepreneurship education. Journal 
of Higher Education Policy and Management 30 (2), 123 – 138. 
14. Sipola S., Mainela T., Puhakka V., 2013. Understanding and 
uncovering startup ecosystem structures. The First International 
Entrepreneurship Research Exemplar Conference, Entrepreneurial 
Ecosystems and the Diffusion of Startups, Catania, Italy.
Ελληνική βιβλιογραφία 
1. Ανδρεάδης Γ., 2013. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ. Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Επιβλέπων
Ε. Ιακώβου, Π. Κοκορότσικος, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος. 

83



2. Γεωργιάδης Π., 2010. Σχεδίαση και Λειτουργία Γραμμών Παραγωγής. 
Πανεπιστημιακές σημειώσεις στα πλαίσια του ομώνυμου μαθήματος. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. 
3. Δαρδαμάνη Δ., 2009. Συγκριτική ανάλυση της πορείας των 
τεχνολογικών / επιστημονικών πάρκων στην Ελλάδα. Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιβλέπων Η. 
Κουρλιούρος, Μυτιλίνη. 
4. Κομάρης Σ., 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (VENTURE CAPITAL): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης, Επιβλέπων
Ε. Ιακώβου, Π. Κοκορότσικος, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος.
5. Σωτηρίου Ευ., 2014. Χρηματοδοτικά εργαλεία startup επιχειρήσεων: 
Εμπειρική προσέγγιση στην ελληνική αγορά. Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, Τομέας Στρατηγικής Διοικητικής Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Επιβλέπων Ν. Πρωτόγερος, 
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος.
6. Λαμπρόπουλος Στ., 2016. Το περιβάλλον των νεοφυών (startup) 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. Σχολή 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, Τομέας 
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων, 
Επιβλέπων Ι. Καλογήρου, Αθήνα, Μάρτιος.
Ιστοσελίδες     
1. Atagana M., 2013. Startup networking events: are they important? 
URL: http://ventureburn.com/2013/08/startup-networking-events-are-
they-important/ 
2. Baekdal T., 2014. Why US-based Tech Companies Are Winning over 
Europe. URL: https://www.baekdal.com/opinion/why-usbased-tech-
companies-are-winning-overeurope/ 3. Clarysse B., Wright M., Van 
Hove J., 2015. A look inside accelerators. London. Building Businesses. 
NESTA. URL: 
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a_look_inside_accelerators.pd
f 
4. Collin M., 2014. The difference between raising early-stage capital in 
the US vs. Europe: A founder’s perspective. Tech.EU. URL: 
http://tech.eu/features/3064/difference-raisingseed-capital-us-europe/ 
5. Compass, 2015. The Startup Ecosystem Report Series. The Global 
Startup Ecosystem Ranking 2015. URL: http://startup-
ecosystem.compass.co/ser2015/
 6. Dale R., Zell K., 2014. Startup Ecosystems. A look at 
Entrepreneurship in London and Boulder. URL: 
http://www.leedsscholars.com/wp-content/uploads/2014/10/StartupResea
rch-Paper-Final-Draft.pdf 

84

http://www.leedsscholars.com/wp-content/uploads/2014/10/StartupResearch-Paper-Final-Draft.pdf
http://www.leedsscholars.com/wp-content/uploads/2014/10/StartupResearch-Paper-Final-Draft.pdf
http://startup-ecosystem.compass.co/ser2015/
http://startup-ecosystem.compass.co/ser2015/
http://tech.eu/features/3064/difference-raisingseed-capital-us-europe/
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a_look_inside_accelerators.pdf
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a_look_inside_accelerators.pdf
http://ventureburn.com/2013/08/startup-networking-events-are-they-important/
http://ventureburn.com/2013/08/startup-networking-events-are-they-important/


7. Dickson A., 2004. Pre-incubation and the New Zealand Business 
Incubation Industry. URL: http://www.incubators.org.nz/content/news 
8. EBN, 2012. Technical notes. Coworking: Collaborative spaces for 
microentrepreneurs. URL: http://ebn.be/downloads/coworking
%20technicalnotes.pdf 149 
9. Economist, 2012. European entrepreneurs: Les misérables. URL: 
http://www.economist.com/node/21559618 
10. European Patent Office, 2013. URL: https://www.epo.org/index.html 
11. European Union Regional Policy, 2010. The Smart Guide to 
Innovation-Based Incubators (IBI). URL: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/
innovation_incubator. pdf 
12. Eurostat, 2015. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ 
13. Feloni R., 2014. How Uber CEO Travis Kalanick Went From A 
Startup Failure To One Of The Hottest Names In Silicon Valley. Business
Insider. URL: http://www.businessinsider.com/uber-ceo-travis-kalanicks-
success-story-2014-9
14. Fortune Greece, 2013. O χάρτης των επενδύσεων σε τεχνολογικές 
startups. URL: http://www.fortunegreece.com/article/o-chartis-ton-
ependiseon-se-technologikesstartups/. 
15. Gleeson A., 2010. Why Europe lags the U.S. in technology startups. 
URL: http://www.alangleeson.com/portfolio/why-europe-lags-the-us-in-
technology-startups/
 16. Global Entrepreneurship Monitor, 2015. Entrepreneurship in Greece 
2013‐14: The Dynamics of Youth Entrepreneurship. URL: 
http://www.gemconsortium.org/countryprofile/66 
17. Google. Google Forms platform. URL: 
https://docs.google.com/forms/ 
18. Graham P., 2012. STARTUP = GROWTH. URL: 
http://www.paulgraham.com/growth.html 
19. Greek Startup Manifesto, 2014. The Greek Startup Manifesto. URL: 
http://startupmanifesto.gr/#post-15 
20. Griffiths M., 2015. Why Europe has no Silicon Valley: startup culture
comparison. Salford Business School. URL: 
http://blogs.salford.ac.uk/business-school/startup-culture/
 21. Hellenic Start up Association, 2011. ΟΡΑΜΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ. URL:
http://hellenicstartups.gr/about/
 22. Hellenic Start up Association, 2012. HELLENIC ANGELS. URL: 
http://hellenicstartups.gr/hellenic-angels/ 
23. Henke T., Fernau M. L., Lueck L. A., Burke B., 2012. Entrepreneurial
Impact: The Rice Business Plan Competition: 2001-2012. URL: 
http://alliance.rice.edu/uploadedFiles/RBPC/2012_RBPC_ImpactReport.
pdf 

85

http://alliance.rice.edu/uploadedFiles/RBPC/2012_RBPC_ImpactReport.pdf
http://alliance.rice.edu/uploadedFiles/RBPC/2012_RBPC_ImpactReport.pdf
http://hellenicstartups.gr/hellenic-angels/
http://hellenicstartups.gr/about/
http://blogs.salford.ac.uk/business-school/startup-culture/
http://startupmanifesto.gr/#post-15
http://www.paulgraham.com/growth.html
https://docs.google.com/forms/
http://www.gemconsortium.org/countryprofile/66
http://www.alangleeson.com/portfolio/why-europe-lags-the-us-in-technology-startups/
http://www.alangleeson.com/portfolio/why-europe-lags-the-us-in-technology-startups/
http://www.businessinsider.com/uber-ceo-travis-kalanicks-success-story-2014-9
http://www.businessinsider.com/uber-ceo-travis-kalanicks-success-story-2014-9
http://ec.europa.eu/eurostat/
https://www.epo.org/index.html
http://www.incubators.org.nz/content/news


24. International Accelerator, 2015. Alumnus Schoox Listed as a Top 
Austin Startup. URL: http://www.internationalaccelerator.com/alumnus-
schoox-listed-as-a-top-austin-startup/
25. Kauffman Foundation, 2010. Kauffman Foundation Research Series: 
Firm Formation and Economic Growth. The Importance of Startups in 
Job Creation and Job Destruction. URL: 150 
http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research%20reports
%20and%20covers/ 2010/07/firm_formation_importance_of_startups.pdf
26. Lahm R., Little H., 2005. Bootstrapping business startups: a review of
current business practices. URL: 
http://paws.wcu.edu/rjlahm/teaching/entrepreneurship/Boot 
strapping_Lahm.pdf. 
27. Leforestier A., 2009. The Co-Working space concept. URL: 
http://www.iimahd.ernet.in/users/anilg/files/Articles/Co-working
%20space.pdf 
28. Lopac B., 2007. Kako financirati Web startup (How to fund a Web 
startup). URL: http://cromotion.net/76/kako-financirati-web-startup. 
29. Miller P., Bound K., 2011. The Startup Factories. The rise of acceler 
ator programmes to support new technology ventures. NESTA. URL: 
http://www.eban.org/wpcontent/uploads/2014/09/14.-StartupFactories-
The-Rise-of-Accelerator-Programmes.pdf 
30. One-europe, 2014. The World of Patents in Europe. URL: 
http://oneeurope.info/eurographics/the-world-of-patents-in-europe
 31. Ortmans L., 2015. Business Education. MBA by numbers: Top 
programmes for entrepreneurship. Financial Times. URL: 
http://www.ft.com/cms/s/2/ade933aa-19c6- 11e5-a130-
2e7db721f996.html#axzz3lu9GlZmP
 32. Peers T., 2014. 5 things US startups need to understand to succeed in 
the EU. URL: http://thenextweb.com/entrepreneur/2014/07/10/5-things-
us-startups-need-understandsucceed-eu/
 33. Robehmed N., 2013. What Is A Startup? Forbes. URL: 
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-
startup 
34. Sipila K., 2002. INNOVATION CENTERS, INCUBATORS, 
TECHNOLOGY PARKS. URL: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_brv_02/wipo_ip_brv_
02_3.pdf 
35. Small Business Financing Center, 2014. SBA Loan Made Easy. URL:
https://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants 
36. Small Innovative Business Support Network (SIB Net), 2012. Pre-
incubation instruments – application and effectiveness assessment. URL: 
http://www.teaduspark.ee/UserFiles/Projektid/SibNet%20veeb/Preincubat

86

https://www.sba.gov/category/navigation-structure/loans-grants
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_brv_02/wipo_ip_brv_02_3.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_brv_02/wipo_ip_brv_02_3.pdf
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup
http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/what-is-a-startup
http://thenextweb.com/entrepreneur/2014/07/10/5-things-us-startups-need-understandsucceed-eu/
http://thenextweb.com/entrepreneur/2014/07/10/5-things-us-startups-need-understandsucceed-eu/
http://oneeurope.info/eurographics/the-world-of-patents-in-europe
http://cromotion.net/76/kako-financirati-web-startup
http://paws.wcu.edu/rjlahm/teaching/entrepreneurship/Boot%20strapping_Lahm.pdf
http://paws.wcu.edu/rjlahm/teaching/entrepreneurship/Boot%20strapping_Lahm.pdf
http://www.internationalaccelerator.com/alumnus-schoox-listed-as-a-top-austin-startup/
http://www.internationalaccelerator.com/alumnus-schoox-listed-as-a-top-austin-startup/


ion%20instrum ents%20-%20application%20and%20effectiveness
%20assessment.pdf 
37. Solomon B., 2014. The Hottest Startups Of 2014. Forbes. URL: 
http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2014/12/17/the-hottest-
startups-of-2014/ 
38. Thomas F. D., Gudmundson D., Turner K., Suhr D., 2013. Business 
Plan Competitions and Their Impact on New Ventures’ Business Models.
URL: 
http://www.academia.edu/8927276/Business_Plan_Competitions_and_Th
eir_Impact_on _New_Ventures_Business_Models 151 
39. U.S. Department of Commerce, Office of Innovation and 
Entrepreneurship at the Economic Development Administration, 2013. 
The Innovative and Entrepreneurial University: Higher Education, 
Innovation & Entrepreneurship in Focus. URL: 
http://www.eda.gov/pdf/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University
_Report.pdf 
40. USINE project, 2002. The Pre-incubation approach. URL: 
http://www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/bielefield_prei
ncubation.pdf 
41. Varsavsky M., 2012. Advice for US entrepreneurs who move to 
Europe. URL: 
http://english.martinvarsavsky.net/entrepreneurship/advice-for-us-
entrepreneurs-whomove-to-europe.html 42. Zoehrer K., 2012. Η σχέση 
coworking spaces και επιχειιρηματικότητας στην Ελλάδα. URL: 
http://www.epixeiro.gr/%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE
%BF%CF%85%CF% 81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE
%B9%CE%B1%CF%82- %CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE
%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83 %CE%B7%CF%82/%CF
%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3 %CE
%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82- %CE%B1%CE%BD%CE%AC
%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82 /3335-%CE
%B7-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-coworking-
spaces- %CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B5%CF%80%CE
%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC %CE
%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF
%84%CE%B1 %CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD- %CE
%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 
43. Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015. ΕΛΛΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ. URL: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Gree
ceInFigures_201 5Q3_GR.pdf 
44. Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2015. URL: 

87

http://www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/bielefield_preincubation.pdf
http://www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/bielefield_preincubation.pdf
http://www.eda.gov/pdf/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf
http://www.eda.gov/pdf/The_Innovative_and_Entrepreneurial_University_Report.pdf
http://www.academia.edu/8927276/Business_Plan_Competitions_and_Their_Impact_on%20_New_Ventures_Business_Models%20151
http://www.academia.edu/8927276/Business_Plan_Competitions_and_Their_Impact_on%20_New_Ventures_Business_Models%20151


http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/Press
Releases/A0101_ SJO01_DT_QQ_01_2015_01_F_GR.pdf 
45. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2013. Βασικά 
χαρακτηριστικά Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). URL: 
http://www.eea.gr/gr/el/articles/vasikaxaraktiristika-idiotikis-
kefalaioyxikis-etaireias-ike 
46. ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 
2015. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: Η 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. URL: 
http://iobe.gr/research_b.asp 
47. Ισμαηλίδου, Ε., 2011. Η «ελληνική Σίλικον Βάλεϊ». URL: 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=418921
48. Κοντιζάς Ν., Παπαχρήσου Ε., 2014. Το crowdfunding στην Ελλάδα. 
Το crowdfunding στην Ελλάδα. URL: 
http://www.capital.gr/story/2121692 
49. Πόγκας Δ., 2013. Η επόμενη «μέρα» της BugSense. URL: 
http://www.emea.gr/%CF%84%CE%B1- %CE%B5%CF%80%CF%8C
%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1- %CE%B2%CE%AE%CE
%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1- %CF%84%CE%B7%CF%82-
bugsense/357357 
50. Πόγκας Δ., 2015. Schoox: 5 εκατ. δολ. έχει λάβει συνολικά η ελληνο-
αμερικανική εκπαιδευτική startup. Startupper. URL: 
http://startupper.gr/schoox-5- %CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-
%CE%B4%CE%BF%CE%BB- %CE%AD%CF%87%CE%B5%CE
%B9- %CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9- %CF
%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE
%AC- %CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A. Ερωτηματολόγιο έρευνας πεδίου  
Παρακάτω είναι το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή, όπως 
εστάλη στους συμμετέχοντες.   

1. Κίνητρο δημιουργίας της νεοφυούς (startup) επιχείρησης: 
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o Απασχόληση / Εισόδημα

o Βελτίωση οικονομικής κατάστασης

o Αξιοποίηση μιας ιδέας

o Συγκυρία συνεργασίας με κατάλληλους εταίρους

o Αναγνώριση κενού στην αγορά

o Άλλο

2. Ηλικία των ιδρυτών κατά την ίδρυση

o 19-24

o 25-30

o 31-35

o 36-40

o >40

3. Ερέθισμα από το οποίο προέκυψε η ιδέα της επιχείρησης :

o Αντικείμενο σπουδών

o Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

o Έναυσμα από κάποιου είδους τεχνολογική εξέλιξη

o Εντοπισμός προβλήματος / έλλειψης αγοράς στα πλαίσια της 

καθημερινότητας

4. Μορφή ιδιοκτησίας startup

o Μοναδικός ιδιοκτήτης

o Συνιδιοκτησία

5. Ποια είναι η νομική μορφή της εταιρείας;

o Ατομική επιχείρηση

o Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)

o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
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o Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

o Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

o Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

6. Σε ποιον από τους ακόλουθους τομείς δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση;

o Τεχνολογίες Πληροφορικής –Τηλεπικοινωνίες 

o Πρωτογενής τομέας

o Μεταποίηση

o Λιανικό – Χονδρικό εμπόριο

o Εκπαίδευση

o Ενέργεια

o Τουρισμός

o Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

o Περιβάλλον

7. Υπήρχε σχετική προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα σε 
κάποιον από τους ιδρυτές; 

o Ναι

o Όχι

8. Ποιο είναι το μορφωτικό επίπεδο των ιδρυτών;

o Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

o Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

o Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης

o Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

o Διδακτορικό Δίπλωμα
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9. Σε ποια αγορά-στόχο απευθύνονται τα προϊόντα / υπηρεσίες της 
νεοφυούς επιχείρησης (startup);

o Τοπική αγορά

o Εγχώρια αγορά

o Παγκόσμια αγορά

10.Το προφίλ των πελατών που απευθύνεται το προϊόν/υπυρεσία της 
νεοφυούς (startup) επιχείρησης είναι:

o Επιχειρήσεις Β2Β

o Τελικοί καταναλωτές (B2C)

o Δημόσιοι οργανισμοί (B2G)

11.Χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι μηχανισμοί 
υποστήριξης στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των 
προϊόντων / υπηρεσιών της νεοφυούς επιχείρησης (startup);

o Ναι

o Όχι

12.Για τη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησης, τι από τα 
παρακάτω καταρτίσατε;

o Business plan

o Marketing plan

o Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Μεγεθών

o Πρόχειρους / Άτυπους υπολογισμούς βασικών μεγεθών

o Κανένα από τα παραπάνω
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13.Χρήση μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης ή άλλων 
μηχανισμών υποστήριξης νεοφυών επιχείρησεων (startup).

o Co-working space

o Προ-θερμοκοιτίδα (Pre-incubator)

o Θερμοκοιτίδα 

o Επιταχυντής (Accelerator)

o Πανεπιστήμιο

o Κέντρο καινοτομίας (Innovation Center)

o Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Science and Technology 

Park)
o Άλλο

14.Επιλέξτε τους τομείς στους οποίους αντιμετωπίσατε προβλήματα 
κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη της νεοφυούς επιχείρησης 
(startup).

o Εύρεση χρηματοδότησης

o Πληροφορίες αγοράς στόχου

o Marketing / Προώθηση

o Επιχειρηματικός σχεδιασμός

o Γραφειοκρατία / Κρατική πολιτική

o Εύρεση ικανού / κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού
o Προβλήματα εσωτερικής διαχείρισης

o Νομική υποστήριξη 

o Θέματα πατεντών / πνευματικής ιδιοκτησίας

o Απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού

o Είσοδος στην αγορά

o Επιβίωση στην αγορά

o Εξαγωγές

o Περαιτέρω επέκταση – ανάπτυξη

o Άλλο
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15.‘Εχετε χρησιμοποιήσει χρηματοδότηση; 

o Ναι

o Όχι

16.Αν ναι, τι μορφές χρηματοδότησης έχετε χρησιμοποιήσει;

o Ίδια κεφάλαια – Bootstrapping

o Φίλοι / Οικογένεια

o Μικρά επιχειρηματικά κέντρα (Small business centers)

o Χρηματοδότηση από το κοινό (Crowdfunding)

o Επιχειρηματικοί άγγελοι / Επενδυτές σποράς (Business angels / 

Seed investors)
o Επιχειρηματικό κεφάλαιο ρίσκου (Venture capital / Risk capital)

o Κρατική χρηματοδότηση

o Τραπεζικός δανεισμός

o Άλλο

17.Αναζητείτε ενεργά επιπλέον χρηματοδότηση;

o Ναι

o Όχι

18.Ποια είναι συνήθης αιτία δυσκολίας εύρεσης χρηματοδότησης;

o Έλλειψη πληροφοριών

o Υψηλό επιτόκιο δανεισμού

o Έλλειψη εγγυήσεων για την εξασφάλιση δανείου

o Έλλειψη κρατικής υποστήριξης

o Διστακτικότητα επενδύσεων

o Περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης

o ‘Αλλο
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19.Τι μέσα marketing και προώθησης πωλήσεων χρησιμοποιείτε;

o Εταιρικό website

o Email

o Άμεσο (Direct) Marketing

o Word-of-mouth

o Events

o Τηλεφωνική προώθηση

o Facebook

o Twitter

o Linked-in

o Άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

o Άλλο

20.Τι περιουσία πνευματικών δικαιωμάτων διαθέτει μια νεοφυής 
επιχείρηση (startup);

o Πατέντες

o Copyrights

o Trade secrets

o Trademarks

o Domain names
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