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Πόσο ψηλά  
μπορεί να φτάσει 
μία ιδέα;
Το πάθος σας για δημιουργία  
ανοίγει τον δρόμο.





Επιχειρηματικό πνεύμα

Πώς κατανοείτε τον όρο «επιχειρηματίας»;  
Πότε εντάξατε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατηγορία για πρώτη φορά; 

Με εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν κάθε χρόνο, φανταζόσασταν ποτέ ότι κάποια στιγμή  
θα θεωρηθείτε ένας από τους πιο επιτυχημένους  Έλληνες επιχειρηματίες;  
Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η τύχη στην επίτευξη αυτού του στόχου; 

Ποια εμπόδια και ποιες προκλήσεις αντιμετωπίσατε καθώς αναπτύσσατε την επιχείρησή σας; 

Αναφέρετε 3 παράγοντες που συνέβαλαν στην επιχειρηματική σας επιτυχία.

Πώς δημιουργήσατε την αξιοπιστία που απαιτείται ώστε η επιχείρησή σας να μπορεί να προσελκύει  
χρηματοδότηση και ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό; Πώς τη διατηρείτε;

Ποια πιστεύετε πως είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού σας μοντέλου που συντελούν  
στην επιτυχία της επιχείρησής σας;

Αν έπρεπε να τα ξανακάνετε όλα από την αρχή, τι θα αλλάζατε και γιατί;

Ποια εμπόδια πιστεύετε πως θα μπορούσαν να θέσουν φραγμούς στην επίτευξη των στόχων σας;

Προφίλ

Μεγαλώσατε σε επιχειρηματικό/εμπορικό περιβάλλον;

Πόσο πιστεύετε ότι συνέβαλε το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσατε ώστε να γίνετε επιχειρηματίας; 

Είχατε κάποιο πρόσωπο-πρότυπο που σας ενέπνευσε στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σας προφίλ; 

Τι άλλο σας βοήθησε στην επιχειρηματική σας πορεία;

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι σε σχέση με την επιχείρηση;

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο



Στρατηγικός προσανατολισμός και διεθνής παρουσία

Σε ποιες αγορές εντοπίζονται αυτήν την περίοδο οι δραστηριότητές σας;  
Τι ποσοστό του κύκλου εργασιών σας αποτελούν οι αγορές εξωτερικού;

Ποια είναι η θέση σας στην ελληνική αγορά και τη διεθνή αγορά;  
Πώς αυτή επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση;

Ποιοι είναι οι κύριοι πελάτες σας; Ποιους θα θέλατε ακόμα να αποκτήσετε; Πώς θα τους προσεγγίσετε;

Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας; Οι κινήσεις τους σε ποιο βαθμό προσδιορίζουν τη στρατηγική σας;

Πώς προσδιορίζετε εσείς την επιχειρηματική επιτυχία;

Ποιο είναι το όραμά σας για την επιχείρηση;

Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας;  
(νέες αγορές, νέα προϊόντα, εξαγορές, δημόσια εγγραφή, άλλοι τρόποι χρηματοδότησης)

Διαβλέπετε ενδεχόμενο ρευστοποίησης της συμμετοχής σας στην εταιρεία ή  
πώλησης της εταιρείας μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια;

Ποιοι είναι οι άμεσοι επιχειρηματικοί σας στόχοι και πώς έχουν επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση:
α) για το επόμενο έτος;
β) για τα επόμενα 5 έτη;

Πώς έχετε προετοιμαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων;

Με ποιον τρόπο θα προσαρμοστείτε σε ενδεχόμενες αλλαγές του οικονομικού ή θεσμικού περιβάλλοντος;  
(Να ληφθούν υπόψη η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, η τεχνολογική πρόοδος, οι παγκόσμιες τάσεις, οι διοικητικές ρυθμίσεις  
και οι τάσεις του συγκεκριμένου κλάδου)

Κατά πόσον έχει επηρεάσει την απόδοση και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας σας η υφιστάμενη οικονομική 
κρίση και σε ποιες κινήσεις έχετε προβεί για να «θωρακίσετε» την επιχείρησή σας;

Μοντέλο διοίκησης

Συμμετέχει η οικογένειά σας στην επιχείρηση; Αν ναι, σε τι σας βοηθάει αυτό; 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης έχει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις σας; Σε ποιους τομείς ειδικότερα; 

Βλέπετε να μεταβάλεται ο ρόλος σας καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση; Πώς;

Ποια είναι τα δυσκολότερα ζητήματα που αντιμετωπίζετε στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχείρησής σας;  
Πώς αντιμετωπίζετε συνήθως αυτά τα ζητήματα;

Ποια η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρησή σας;

Πώς αναγνωρίζετε, προσελκύετε, δίνετε κίνητρα και διατηρείτε το ανθρώπινο δυναμικό;

Με ποιο τρόπο η διοικητική σας δομή στηρίζει το σύνολο των επιχειρηματικών στόχων σας;  
Πώς θα αλλάξει η οργανωτική σας δομή καθώς αναπτύσσεται η επιχείρηση;

Πώς θα προσδιορίζατε την κουλτούρα της επιχείρησής σας; Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτήν;

Εφαρμόζετε κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης στην επιχείρησή σας; Και με ποιον τρόπο;

Εφαρμόζετε κανόνες οικογενειακής διακυβέρνησης στην εταιρεία και με ποιο τρόπο;

Πώς έχετε ετοιμαστεί για τη διαδοχή;



Κοινωνικός αντίκτυπος - προσωπική ακεραιότητα

Διαδραματίζει η επιχείρησή σας ένα ρόλο στην κοινωνία/οικονομία γενικότερα; Ποιος είναι αυτός;

Πώς νιώθετε για τον αντίκτυπο της επιχείρησής σας στην κοινωνία (π.χ. βελτίωση ποιότητας ζωής);  
Στους εργαζόμενούς σας;

Ένας καταξιωμένος επιχειρηματίας, πιστεύετε πως έχει κοινωνικές ευθύνες;  
Ποιες είναι οι δικές σας επιλογές;

Υποστηρίζετε τις προσπάθειες που εκδηλώνονται διεθνώς για την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος;  
Με ποιους τρόπους;

Καινοτομία

Ποιες είναι οι ξεχωριστές ιδιότητες των προϊόντων/υπηρεσιών που εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες σας;

Τι ρόλο παίζει η πληροφορική και η τεχνολογία στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σας μοντέλου  
και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα;

Πώς διαφοροποιείστε ως προς την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας;

Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη καινοτομία που έχει να επιδείξει η επιχείρησή σας;

Τι είδους αλλαγές προβλέπετε για τα προϊόντα/υπηρεσίες σας ώστε αυτά να προσαρμόζονται  
στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς;

Έχετε υιοθετήσει στην επιχείρησή σας νέους τρόπους λειτουργίας που στηρίζονται σε Cloud λύσεις;  
π.χ. στα ΙΤ συστήματά σας (ERP, CRM), στους servers, Back up λύσεις κ.τλ.

Παρέχετε στους πελάτες/συνεργάτες σας προσωποποιημένες λύσεις, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσίες/προϊόντα,  
είτε σε εξυπηρέτηση; Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε. 

Κατά πόσο έχετε εντάξει στο πλάνο της επιχείρησής σας τη σύγκλιση/εναρμόνιση των φυσικών μέσων με τα  
ψηφιακά μέσα; π.χ. χρήση τεχνολογιών Internet of Things, εξυπηρέτηση/πώληση με φυσικά και παράλληλα  
ψηφιακά μέσα, ψηφιοποίηση λειτουργιών επιχείρησης κ.τλ.
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Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, 
φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές 
και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε 
σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους 
ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί 
να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της 
Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί 
ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια 
βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει 
υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η 
ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς 
και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο 
ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The YearTM

Ο διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι η πιο σημαντική 
επιχειρηματική βράβευση στον κόσμο. Ο διαγωνισμός ξεχωρίζει 
για τον μοναδικό τρόπο που ενθαρρύνει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και αναγνωρίζει τη συνεισφορά των ανθρώπων 
εκείνων που εμπνέουν με το όραμα, την ηγετική ικανότητα και 
τις επιτυχίες τους. Ως το πρώτο και το μοναδικό παγκόσμιο 
βραβείο αυτού του είδους, ο διαγωνισμός EY Εntrepreneur Of 
The Year γιορτάζει αυτούς που χτίζουν και διοικούν με επιτυχία 
αναπτυσσόμενες και δυναμικές επιχειρήσεις, προσδίδοντάς τους 
αναγνώριση μέσω τοπικών και διεθνών βραβείων σε περισσότερες 
από 145 πόλεις σε περίπου 65 χώρες. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ey.com/gr/eoy.
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