
Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας στον 21ο αιώνα 
 
  

1765∙ Οι μηχανές αρχίζουν να εμφανίζονται στην βιοτεχνία και τη βιομηχανία.  
2018∙ Στα πρόθυρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης ο κόσμος στέκεται εκστατικός 
μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις1. Πλέον, δεν υπάρχει ζήτημα υποκατάστασης της 
ανθρώπινης δύναμης αλλά της ίδιας της ανθρώπινης σκέψης. Το γεγονός αυτό επιφέρει 
πληθώρα αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις. Οι προκλήσεις της αγοράς γίνονται όλο και πιο 
επιθετικές για τους πολίτες και τα κράτη. Το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό κλίμα 
αποσταθεροποιείται όλο και περισσότερο, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να μετατοπίζεται 
βαθμηδόν από τη Δύση στην Ανατολή, νέες μορφές συναλλάγματος να κάνουν την εμφάνιση 
τους και την Αμερική να δίνει αφορμές για το ξεκίνημα ενός εμπορικού πολέμου. Το κλίμα 
αυτό δεν αφήνει ανεπηρέαστη την επιχειρηματικότητα, ζήτημα, το οποίο θα αναλυθεί 
παρακάτω. 
 

Η προσέγγιση της έννοιας «επιχειρηματικότητα» καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, 
καθώς έχουν αποδοθεί ποικίλοι ορισμοί. Μπορεί να οριστεί ως η ίδρυση, οργάνωση και 
διοίκηση ενός μορφώματος που με την χρήση των κατάλληλων παραγωγικών συντελεστών 
στοχεύει στην επίτευξη κέρδους, με την διαχείριση του κινδύνου ή της ζημίας και την 
εκμετάλλευση οικονομικών, κυρίως, ευκαιριών τις οποίες αξιοποιούν οι επιχειρηματίες μέσα 
από την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Απαραίτητο για τα ανωτέρω  είναι το 
στοιχείο της εξωτερίκευσης, της δράσης, δηλαδή, σε αγορά σε ένα συγκεκριμένο 
γεωγραφικό πλαίσιο, όσο ευρύ κι αν είναι2. 
  

Η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα ως διέξοδος απασχόλησης θεωρείται 
γενικά, ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς συνδέεται με την επαγγελματική αυτονομία, την 
επιδίωξη κέρδους και την ικανοποίηση της δημιουργικότητας. 
  

Ιδιαίτερα κρίσιμη στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα καθίσταται η νεανική 
επιχειρηματική δράση. Οι νέοι ηλικίας 16-35, με τις καινοτόμες ή μη ιδέες τους, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης τους όσο και 
της χώρας τους συλλήβδην. Η θέση αυτή όσο κοινότοπη και αν ακούγεται, βρίσκει έμπρακτο 
αντίκρισμα στο παράδειγμα του Ισραήλ, στο οποίο η νεανική επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα 
στον τομέα της τεχνολογίας, ανθεί3. Στα εγχώρια παρότι δεν υπάρχει ανάλογη καθοδήγηση,  
η ανεργία ώθησε τους νέους στην αναζήτηση νέων ιδεών, οι οποίοι αναπτύσσουν 
επιχειρηματική δράση για λόγους βιοπορισμού και όχι γιατί διακρίνουν κάποια 
επιχειρηματική ευκαιρία. Εδώ, έγκειται και η διάκριση μεταξύ επιχειρηματικότητας ανάγκης 
και ευκαιρίας4. 
                                                 
1 Carlen, J., “A Brief History of Entrepreneurship: The Pioneers, Profiteers and Racketeers Who Shaped Our 
World.” 
2Περάκης, E. & Ρόκας N., 2013, «Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα» 
3 Στάθης Κετιζιάν, 23.02.2017, «5 χιλιάδες Start-ups χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο στο Ισραήλ», Διαθέσιμο 
σε:http://www.epixeiro.gr/article/46467 
4 Παππάς, Β., 2007, Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας VS Επιχειρηματικότητα Ανάγκης. Διαθέσιμο 
σε:https://goo.gl/zx7SzG> 
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H επίδραση της εποχής της πληροφορικής στον σύγχρονο βίο, η οικονομική κρίση 

και διάφοροι άλλοι παράγοντες έφεραν στο προσκήνιο νέες μορφές επιχειρηματικότητας και 
συγκεκριμένα την κοινωνική, την πράσινη, τη ψηφιακή και την τεχνολογική. Η κοινωνική 
επιχείρηση ως έννοια προέρχεται από την κοινωνική επιχειρηματικότητα και ορίζεται από 
τον νομπελίστα Mohammad Yunus5, ως «μια επιχείρηση της οποίας σκοπός είναι να επιλύσει 
τα κοινωνικά προβλήματα με οικονομικά βιώσιμο τρόπο». Ο κοινωνικός επιχειρηματίας 
βρίσκει δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, δηλαδή, «εντοπίζει αυτό 
που δεν λειτουργεί και λύνει το πρόβλημα αλλάζοντας το σύστημα, εξαπλώνοντας τη λύση, 
αλλά και πείθοντας ολόκληρες κοινωνίες να κινηθούν προς μια άλλη κατεύθυνση»6. Όπως οι 
κλασσικές επιχειρήσεις, έτσι και οι κοινωνικές αποκομίζουν κέρδος, το οποίο όμως είτε 
επαναεπενδύουν σε εταιρείες, είτε δημιουργούν νέες κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να 
αυξηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος. Ένα διάσημο παράδειγμα είναι η Τράπεζα Grameen Bank 
στο Μπαγκλαντές, γνωστή ως «Τράπεζα των Φτωχών»7, η οποία δίνει δάνεια σε φτωχούς 
ανθρώπους χωρίς να ζητά εγγυήσεις και των οποίων το  συνολικό ποσό ανέρχεται σε περίπου 
ένα δις δολάρια ετησίως. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η προσωπική με την δημόσια 
ωφέλεια. 
  

Η πράσινη επιχειρηματικότητα εστιάζει στην αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών 
πόρων, ώστε να παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Ως 
βασικούς στόχους8 έχει την μέριμνα για την εξοικονόμηση και βελτιστοποίηση της χρήσης 
των φυσικών πόρων9, την επένδυση στην προστασία και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος, με την ταυτόχρονη αποδοτική κάλυψη του καταναλωτή. Όταν οι μεγάλες, 
βιομηχανικές, κυρίως, επιχειρήσεις επιδίδονται στην  ανταγωνιστική χρήση των φυσικών 
πόρων, η συνεπαγόμενη κατασπατάληση αυτών οδηγεί στην μείωση των αποθεμάτων τους. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, μακροπρόθεσμα, τα περιθώρια ανάπτυξης της παγκόσμιας 
οικονομίας περιορίζονται δραστικά. Η πράσινη επιχειρηματικότητα εντάσσεται σε όλους 
τους τομείς παραγωγής10. Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη γεωργία, 
εντείνονται οι προσπάθειες για παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η  συνδυασμένη χρήση 
της γνώσης της γεωπονικής και της φαρμακευτικής για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων 
για φαρμακευτικούς σκοπούς.  Στο δευτερογενή ανήκουν η διαχείριση της φύσης και των 
φυσικών πόρων, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατασκευή, εμπορεία, 
συντήρηση), η ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια (επιχειρηματικές 

                                                 
5 Κατιχωρίτης, Σ., Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και Ευρώπη του 2020, Διαθέσιμο 
σε:https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/viewFile/798/829 
6 Α. Σβάρτς, 2015, «Τι σημαίνει για την Ελλάδα η κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 
<https://goo.gl/mEchpe> 
7 Παπαδημητρίου, Κ., ««Μαθήματα» από τον τραπεζίτη των φτωχών» Διαθέσιμο σε: 
http://www.kathimerini.gr/300162/article/oikonomia/epixeirhseis/ma8hmata-apo-ton-trapezith-twn-ftwxwn> 
8 ΤΕΙ Σερρών, - , “Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας” <http://moke.teicm.gr/docs/odhgos_prasinhs.pdf> 
9 Φραγκιαδάκη Μ. & Πασσαδάκης Ε., 2016, “Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην 
Ελλάδα”, Διαθέσιμο σε: 
https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/7729/PassadakisEleftherios_FragkiadakiMaria2016.pdf?
sequence=1 
10 Καραγεώργου Ε., 2009, Πειραιώς: Δάνεια 1,2 δισ. ευρώ για “πράσινη” ανάπτυξη, Διαθέσιμο σε: 
http://www.capital.gr/epixeiriseis/772374/peiraios-daneia-1-2-dis-euro-gia-prasini-anaptuxi 
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δραστηριότητες σε σύνδεση με την φύση).  Ένα παράδειγμα πράσινης επιχειρηματικότητας 
είναι η χρήση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Τα βιοκαύσιμα11 είναι υποκατάστατα των 
ορυκτών καυσίμων και συμβάλλουν σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές χωρίς 
μεγάλο κόστος. Μια τέτοια εταιρεία είναι και η Αgroenergy12. 
  

Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα αποτελεί εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
καλύπτει σήμερα όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μπορεί να οριστεί ως 
«ίδρυση νέας επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα στις 
εγγενείς της διαδικασίες»13. Για παράδειγμα, μία νέα επιχείρηση που στοχεύει στην 
αξιοποίηση του GPS για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με αρχαιολογικούς χώρους σε 
τουρίστες πληροί όλα τα κριτήρια για να θεωρηθεί ψηφιακή επιχειρηματικότητα ενώ μια 
υπάρχουσα επιχείρηση, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό κατάστημα για να 
αυξήσει τις πωλήσεις της δεν μπορεί να θεωρείται περίπτωση ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
Σύγχρονες προκλήσεις για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι οι νέες οργανωσιακές 
δομές υποστήριξης (δίκτυα καινοτομίας) και η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο (κοινωνικό εμπόριο). Αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν μεγάλη 
έμφαση, λόγω της φύσης τους, σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και σε ζητήματα 
ασφαλείας στο διαδίκτυο14. 
  

Η τεχνολογική επιχειρηματικότητα ή αλλιώς technopreneurship15, όπως και οι 
υπόλοιπες μορφές, βασίζεται στην αναγνώριση μιας ευκαιρίας και πιο συγκεκριμένα, τη 
δημιουργία ενός τεχνολογικού προϊόντος-λύση που έχει την δυναμική να δημιουργήσει έναν 
νέο επιχειρησιακό κλάδο. Δίνει βάση στην τεχνολογία και ακολουθεί την πρόοδο της, καθώς 
δεν χρησιμοποιεί απλώς το διαδίκτυο, αλλά αφορά την ουσιαστική ανάπτυξη τεχνολογιών 
όπως αλγορίθμων, πλατφορμών, εφαρμογών, που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
του ανθρώπου. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό16 της είναι το ρίσκο, που είναι πολύ υψηλότερο 
σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, καθώς οι πόροι που απαιτούνται (χρηματικοί, γνωσιακοί, 
υλικοί) για την ολοκλήρωση μιας ιδέας στον τεχνολογικό τομέα είναι πολύ πιο απαιτητικοί 
και λόγω του συχνά αθέμιτου ανταγωνισμού έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποτύχει. Η 
τεχνολογική επιχειρηματικότητα βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα, από την 
ιατρική επιστήμη, τη μηχανική μάθηση μέχρι και τα ψηφιακά πορτοφόλια και τις 
πλατφόρμες χρηματιστηριακών συναλλαγών. 
  

Συνεπώς, φαίνεται ότι όλες οι νέες μορφές επιχειρηματικότητας διακατέχονται από 
καινοτομίες στον εκάστοτε τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και τη βελτίωση 
                                                 
11 Τσατσάκης Γ., 2017. Σε 17 εταιρείες κατανέμεται η φετινή ποσόστωση του βιοντίζελ, Διαθέσιμο σε: 
http://www.ypaithros.gr/se-17-etaireies-katanemetai-h-fetini-posostwsi-viontizel/ 
12  https://www.agroenergy.gr/ 
13Κακούρης,Α., (n.d.), «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-Επιχειρείν», Εκπαιδευτικό Υλικό Για Τα Κέντρα 
Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
14 Αδαμάκης Ι, Μπαλαμπάνη Κ, Μπουρογιάννης Γ, «Στρατηγικές Ηλεκτρονικής 
Επιχειρηματικότητας και Εθισμός στο Διαδίκτυο» 
15 Andrew Maxwell, 2007, “Introduction to technology entrepreneurship”, Διαθέσιμο σε: 
https://www.slideshare.net/andrewmaxwell/introduction-to-technology-entrepreneurship 
16 Yasmeen G., 2009, Technopreneurship" and social innovation, Διαθέσιμο σε: https://www.marsdd.com/news-
and-insights/technopreneurship-and-social-innovation/  

http://www.ypaithros.gr/se-17-etaireies-katanemetai-h-fetini-posostwsi-viontizel/
https://www.agroenergy.gr/
https://www.slideshare.net/andrewmaxwell/introduction-to-technology-entrepreneurship
https://www.marsdd.com/news-and-insights/technopreneurship-and-social-innovation/
https://www.marsdd.com/news-and-insights/technopreneurship-and-social-innovation/


του τρόπου κάλυψης των αναγκών του ανθρώπου, είτε με περισσότερες αλλά ταυτόχρονα 
ουσιαστικότερες παροχές, είτε με ρηξικέλευθες ιδέες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 
Οι νέοι, εξοικειωμένοι με την πρόοδο της τεχνολογίας και δημιουργοί των τάσεων της 
εποχής, συνδυάζουν αυτές τις μορφές για να δώσουν «σάρκα και οστά» στις ιδέες και τα 
οράματα τους. Ο συνηθέστερος τρόπος υλοποίησης αυτών των ιδεών στις μέρες μας είναι  οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις – γνωστές ως start-ups. Εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τη χρονική 
περίοδο 1997-200017, και από τότε κυριαρχούν. Παρ’ ότι το διαδίκτυο δεν αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ίδρυση τους, καθίσταται πασιφανές ότι η τεχνολογική πρόοδος του 21ου 
αιώνα συμβάλλει δραστικά τόσο στην ίδρυση, όσο και στην ανέλιξη μίας τέτοιας 
επιχείρησης18. 
  

Για να χαρακτηρισθεί μια επιχείρηση ως start-up απαιτούνται τρία βασικά 
χαρακτηριστικά: να είναι νέα, καινοτόμος και να έχει ταχεία ανάπτυξη, ή έστω προοπτικές 
ταχείας ανάπτυξης. Προκειμένου να μπορέσει μια νεοφυής επιχείρηση να επιβιώσει και να 
ανελιχθεί, θα πρέπει πρωτίστως να προσφέρει στο αγοραστικό κοινό κάτι που επιθυμεί και 
χρειάζεται με ένα τρόπο πιο ελκυστικό και προσιτό από τους ήδη υπάρχοντες. 
  

Φυσικά, οι παράγοντες επιτυχίας μιας νεοφυούς επιχείρησης δεν μπορούν να 
αναλυθούν σε λίγες μόλις σειρές - είναι θεμιτό, όμως, να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες 
ελληνικές εταιρείες, που εντάσσονται στα παραπάνω είδη επιχειρηματικότητας και να τις 
σκιαγραφήσουμε αδρά. Αναφορικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα, παράδειγμα 
αναδυόμενης καινοτόμου εταιρείας αποτελεί η «Cyclefi»19. Πρόκειται για μια εταιρεία,  που 
προσφέρει προς πώληση πλαστικές σακούλες απορριμμάτων, μέσω των οποίων 
καταγράφονται οι κινήσεις ανακύκλωσης των μελών της. Κάθε μέλος επιβραβεύεται για την 
περιβαλλοντική του δράση με πόντους, οι οποίοι του προσφέρουν παροχές και εκπτώσεις. 
Μέχρι στιγμής, έχει καταφέρει να μεταβάλλει τον τρόπο που ο μέσος πολίτης ανακυκλώνει 
σήμερα. Παράλληλα, ευελπιστεί να διευρύνει τις συνεργασίες της και με εταιρείες παροχής 
ενέργειας, πετυχαίνοντας μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της εξοικονόμησης, 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα μια νέα οικολογική συνείδηση, μέσω του gamification και της 
ανταπόδοσης. 
  

Αντίστοιχο παράδειγμα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας είναι και η «Owiwi»20. Η 
συγκεκριμένη ομάδα ασχολείται με την προώθηση ενός επαναστατικού τρόπου επιλογής 
υποψηφίων στον εργασιακό τομέα. Μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, μιας περιπέτειας, ο 
χρήστης καλείται να πάρει κάποιες στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες αργότερα συντελούν 
στην σκιαγράφηση του προφίλ των δεξιοτήτων του. Όλη η διαδικασία είναι σύντομη, απαιτεί 

                                                 
17Author Unknown, 2017, What is a Startup? The Historical Background, Διαθέσιμο σε: 
https://www.growly.io/what-is-a-startup-the-historical-background/ 
18 Author Unknown, - , “21ST CENTURY COMMUNICATIONS”, Διαθέσιμο σε: https://www.cf-
sn.ca/business/business_startup/communications.php> 
19 Καραμπίνη Τ., 2016, “Cyclefi: Το κίνημα με τις πορτοκαλί σακούλες που μαθαίνει στους Έλληνες την 
ανακύκλωση. Διαθέσιμο σε: http://fortunegreece.com/article/cyclefi-to-kinima-me-tis-portokali-sakoules-pou-
matheni-stous-ellines-tin-anakiklosi 

20 Μαυραγάννης Κ.,  2015. Owiwi: Το ελληνικό παιχνίδι στρατηγικής - εφαρμογή προσλήψεων που άρεσε στον 
Ολάντ. Διαθέσιμο σε:  https://goo.gl/vz5Nx4 
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ελάχιστους πόρους, ενώ έχει μελετηθεί και συσταθεί διεξοδικά, προκειμένου  εν τέλει να 
πετύχει την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση του υποψηφίου. 
  

Γενικότερα, η υλοποίηση της εκάστοτε ιδέας μπορεί να φαίνεται εύκολη σε 
θεωρητικό επίπεδο, όμως προκύπτουν ουκ ολίγα προβλήματα πρακτικής φύσεως, που 
αφορούν τη νομική της υπόσταση, τη διαμόρφωση του πλάνου και των στόχων της, τη 
φορολογία και τη χρηματοδότηση. 
  

Αρχικά, εάν αναζητήσει κανείς πιο συγκεκριμένα στοιχεία για το πως συστάθηκαν οι 
προαναφερθείσες εταιρείες, παρατηρείται ότι παρά τον διαφορετικό τους χαρακτήρα, 
συγκλίνουν σε ένα βασικό στοιχείο: τη νομική τους μορφή. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 
στάδιο της ίδρυσης, ο νέος επιχειρηματίας καλείται να επιλέξει από μια πληθώρα εταιρικών 
μορφών. Πάραυτα, η πιο κοινή επιλογή είναι η Ι.Κ.Ε21(που εισήχθη πρόσφατα στην ελληνική 
έννομη τάξη22), διότι για τα χρέη αυτής ευθύνεται αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο και όχι 
ο εταίρος με την προσωπική του περιουσία23. Επιπλέον, το χαμηλό κόστος σύστασης (αρκεί 
το ιδιωτικό συμφωνητικό)  και η μη υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου την καθιστά ιδανική 
για ένα σύγχρονο επιχειρηματία, ο οποίος δεν διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια24. 
Σημειώνεται ότι και το ελάχιστο όριο του 1 Ευρώ πρόσφατα καταργήθηκε. Στον αντίποδα, η 
νέα φορολογική νομοθεσία λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την σύσταση 
επιχειρήσεων γιατί επιβάλλει 29% φόρου επί των κερδών και 100% προκαταβολή αυτού. 
  

Προχωρώντας, ένα επίσης βασικό κομμάτι που έχει να αντιμετωπίσει μια νέα 
εταιρεία και δυστυχώς ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους έξυπνες και 
φιλόδοξες ιδέες δεν προχωρούν, είναι η εύρεση χρηματοδότησης. 
  

Όσον αφορά σ’ αυτή25, ποικίλει και διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις 
παραδοσιακές και τις πιο σύγχρονες- αντισυμβατικές μορφές. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τραπεζικό δανεισμό, προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capitals) 26καθώς και «επιχειρηματικούς 
αγγέλους»27. Η δεύτερη αφορά μεθόδους, οι οποίες ήταν μέχρι πρότινος άγνωστες στα 
εγχώρια δεδομένα και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο στην 
ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα εμπεριέχει τα Seeds Funds, το Crowdfunding28 καθώς και 
την εύρεση κεφαλαίου μέσω  διαγωνισμών επιχειρηματικότητας. 
  

                                                 
21 ΓΕΜΗ, Owiwi, 2018, <https://www.businessregistry.gr/publicity/show/131688201000> 
22 Ν. 4072/2012 
23 Ρόκας Κ. Νικόλαος «Εμπορικές Εταιρίες» 7η ενημερωμένη έκδοση, 579 
24 Ν. 4155/2013 τροποποίησε τον 4072/12 πλέον δεν απαιτείται κεφάλαιο για την σύσταση ΙΚΕ 
25 Čalopa M., Horvat J., Lalić M., 2014, “ANALYSIS OF FINANCING SOURCES FOR START-UP 
COMPANIES”, https://moj.efst.hr/management/Vol19No2-2014/3-KlacmerCalopa_et_al.pdf> 
26 Pogkas, D., 2015, “Athens’ Future Is All About Startups” <https://magazine.startus.cc/athens-is-where-future-
is-all-about-startups/ 
27 Ισμαηλίδου Ελένη, 2012, το βήμα : «άγγελοι-επιχειρηματίες για τη στήριξη των νέων» 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=445582 
28 Μωράτης, Γ., 2017. «Από το Bitcoin στα ICOs. Capita» http://www.capital.gr/me-apopsi/3222505/apo-to-
bitcoin-sta-icos-i-nea-tasi-stin-antlisi-xrimatodotisis-ton-startups 
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Προς τη μελέτη των παραπάνω μεθόδων, αξίζει να αναφερθεί, ότι η άντληση 
κεφαλαίου από μία νεοσυσταθείσα εταιρεία μέσω τραπεζικού δανεισμού, θεωρείται ιδιαίτερα 
δύσκολη λόγω του υψηλού πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν αυτού του είδους οι 
επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ29, ενώ γίνεται προσπάθεια 
αξιοποίησής τους τα τελευταία χρόνια, ο υψηλός βαθμός  γραφειοκρατίας λειτουργεί 
ανασταλτικά. Τα Venture Capitals και οι «επιχειρηματικοί άγγελοι» εξακολουθούν να είναι  
βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία μέχρι και σήμερα. Χρηματοδοτούν την ιδέα με παρόμοια 
λογική με τις τράπεζες, με τη διαφορά ότι αντί για επιστροφή της επένδυσης  ζητούν 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.    Μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια αποκτά το 
Crowdfunding30, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άντλησης χρηματικών ποσών από μεγάλο 
πλήθος συμμετεχόντων κατά βάση μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα την περίοδο 2012-
2015 αντλήθηκαν μέσω αυτής της μεθόδου περίπου 60 δις δολάρια παγκοσμίως. Μια 
υποκατηγορία του Crowdfunding αποτελούν τα ICO (Initial Coin Offerings), όπου τα ICO 
tokens που εκδίδονται λειτουργούν ως εργαλείο συλλογής κεφαλαίων και για την αγορά τους 
χρησιμοποιούνται κρυπτονομίσματα. Αξιοσημείωτο, επίσης,  θεωρείται το γεγονός ότι παρά 
τις ποικίλες επιλογές που παρέχονται στο άτομο για τη χρηματοδότηση της ιδέας  του, η 
νεανική επιχειρηματικότητα αντί να εξελιχθεί, παρουσιάζει μία έντονη πτώση της τάξεως του 
33%31 σε σχέση με προηγούμενα έτη (περίοδος 2012-2016). Αυτή η συρρίκνωση οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στο νομικό, 
αλλά  και το οικονομικό περιβάλλον32. 
  

Πέρα από την πληθώρα των οικονομικών και θεσμικών προβλημάτων, εξαιρετικά 
κρίσιμη για την επιχειρηματική δράση των νέων καθίσταται και η συμβολή της εκπαίδευσης. 
Τόσο η δευτεροβάθμια, όσο και η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχουν  ξεκάθαρο 
επιχειρηματικό προσανατολισμό.  Επιπρόσθετα, το κλίμα αστάθειας και ανασφάλειας που 
ταλανίζει την σύγχρονη ελληνική κοινωνία λόγω της κρίσης συμβάλλει σημαντικά στην 
αποθάρρυνση της νεολαίας, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της χώρας (20,5% του 
πληθυσμού εκ του οποίου οι νέοι αποτελούν το 40,8%33) που θα μπορούσε να τους ωθήσει 
στην δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Επιπλέον, το θεσμικό περιβάλλον και οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης, και ιδίως 
μιας start-up, δεν ευνοούν την νεανική επιχειρηματικότητα, εν αντιθέσει την περιορίζουν 
σημαντικά. 
  

Παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, υπάρχουν ακόμα νέοι που συνεχίζουν να 
προσπαθούν, να αγωνίζονται και να δραστηριοποιούνται δυναμικά στον επιχειρηματικό 
στίβο. Εκμεταλλευόμενοι τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και με όπλα το όραμα και τις 

                                                 
29 EKT.GR, 2018 : Oρίζοντας 2020: το πρόγραμμα της ΕΕ για Έρευνα & Καινοτομία, 
http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020 
30 Massolution, 2005. 2015CF-RE Crowdfunding for Real Estate Crowdsourcing 
http://reports.crowdsourcing.org/?route=product/product&product_id=55 
31 Endeavor, 2017. Η Ελληνική Επιχειρηματικότητα σε Αριθμούς, http://endeavor.org.gr/meletes 
32 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2016, “Έκθεση Αποτελεσμάτων της έρευνας «Χαρτογράφηση των 
Επιχειρηματικών Αναγκών των Ελληνικών υφιστάμενων & υπό σύσταση Start-up Επιχειρήσεων”, 
http://startupgreece.gov.gr/sites/default/files/hartografisi_anagkon_20.12.2016_0.pdf  
33 Eurostat, Οκτώβριος 2017 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/Employment_statistics/el  
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καινοτόμες ιδέες τους, προσπαθούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, ελπίζοντας στην  
σταδιακή και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
  

Οι νέοι ζητούν βοήθεια. Ζητούν στήριξη και βελτίωση των υπαρχουσών συνθηκών. 
Ποια είναι, λοιπόν, η κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική 
Πολιτεία, προκειμένου να ενισχυθεί η νεανική επιχειρηματικότητα; Ριζικές αλλαγές τόσο σε 
νομικό-φορολογικό επίπεδο  όσο και σε επίπεδο παιδείας κρίνονται επιτακτικές. Σημαντική 
είναι η παροχή κινήτρων στους νέους επιχειρηματίες, η καθοδήγησή και υποστήριξή τους 
στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της ιδέας τους. Αυτό καθίσταται υλοποιήσιμο μέσω της 
βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου και της παροχής εναλλακτικών μορφών 
χρηματοδότησης. 
  

Εν κατακλείδι, η ελληνική πραγματικότητα έρχεται αντιμέτωπη με το χάσμα που 
επικρατεί ανάμεσα στις προσδοκίες της νέας γενιάς και στις δυσμενείς συνθήκες που 
αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις μέρες μας.  Η Πολιτεία 
δεν πρέπει να μείνει αμέτοχη. Θα αγνοήσει τα μηνύματα της νέας γενιάς ή θα αποτελέσει 
αρωγό για την πραγματοποίηση των οραμάτων της; 


