
Πώς μετατρέπετε 
το επιχειρηματικό 
σας όραμα, σε 
μακροπρόθεσμη αξία;
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Αναγνωρίζουμε τους επιχειρηματίες που 
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του σήμερα,  
ως ευκαιρίες για ένα καλύτερο αύριο. 
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Ενδεικτικό Ερωτηματολόγιο



Επιχειρηματικό πνεύμα

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

Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η τύχη στην επίτευξη της επιχειρηματικής επιτυχίας σας; 

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

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;

Τι σημαίνει για εσάς το επιχειρηματικό ρίσκο; Ποια είναι τα μεγαλύτερα ρίσκα που έχετε πάρει;

Προφίλ

Μεγαλώσατε σε επιχειρηματικό/εμπορικό περιβάλλον;

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

Τι άλλο σας βοήθησε στην επιχειρηματική σας πορεία;

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο

Πώς προσδιορίζετε εσείς την επιχειρηματική επιτυχία;



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 και τη διεθνή αγορά; 

Ποιοι είναι οι κύριοι πελάτες σας;

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

Ποιο είναι το όραμά σας για την επιχείρηση;

Η ανάπτυξή σας τα επόμενα χρόνια θα είναι οργανική; Υπάρχουν σκέψεις για μη οργανική ανάπτυξη  
(εξαγορές, κ.λπ.); Και πώς σκοπεύετε να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη αυτή;

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

Πόσο σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι στρατηγικές συμφωνίες ή συμμαχίες, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 
σας;

Κατά πόσο έχουν επηρεάσει την απόδοση και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας σας η οικονομική κρίση, κατά 
τη δεκαετία 2009-2019, και η πανδημία και πώς «θωρακίσατε» την επιχείρησή σας; 

Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί σας στόχοι για την επόμενη τριετία και πώς έχουν επηρεαστεί από τις παρούσες 
συνθήκες; 

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 η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρησή σας;

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

Με ποιον 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;

Πώς επιλέγετε την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών σας; Με βάση ποια κριτήρια;

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

Εφαρμόζετε κανόνες οικογενειακής διακυβέρνησης στην εταιρεία και με ποιον τρόπο;

Πώς έχετε ετοιμαστεί για τη διαδοχή;

Έχετε ενσωματώσει κριτήρια ESG στις δομές εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. σύνθεση Δ.Σ. με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα);  Έχετε ορίσει ESG ρόλους και αρμοδιότητες στον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης (Δ.Σ.) και τις 
επιτροπές του;

Πώς έχετε προετοιμαστεί για την επίτευξη αυτών των στόχων;



Καινοτομία

Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των προϊόντων/υπηρεσιών σας, σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

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/marketing 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;

Πόσο και πώς έχει προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της επιχείρησής σας;

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

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας

Ποιες στρατηγικές εφαρμόζονται για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης;

Έχετε αναγνωρίσει τον τρόπο που δημιουργείτε μακροπρόθεσμη αξία προς τα ενδιαφερόμενά σας μέρη; Tις σημα-
ντικότερες δηλαδή οικονομικό-κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις του επιχειρηματικού σας μοντέλου και 
των προϊόντων/υπηρεσιών σας (π.χ. επίδραση στην κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, τη βιοποικιλότητα, 
την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κ.α.);

Έχετε ενσωματώσει τα θέματα ESG στην εταιρική στρατηγική και τη διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης κιν-
δύνων (π.χ. climate risk assessment); Παρακολουθείτε την επίδοσή σας σχετικά με δείκτες ESG; Δημοσιεύετε την 
πρόοδό σας σε ετήσιες αναφορές ESG;

Κοινωνικός αντίκτυπος - Προσωπική ακεραιότητα

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

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

Τι περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζει η επιχείρησή σας; 

Πώς εξασφαλίζετε την εφαρμογή υψηλών ηθικών και ποιοτικών προτύπων σε όλο το φάσμα της επιχείρησης;



Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου 
εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για 
τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και 
οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι 
πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 
χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης 
της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους 
πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να 
λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και 
Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και 
Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, 
για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα 
ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος 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
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Το εν λόγω υλικό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς γενικής 
πληροφόρησης και δεν προορίζεται για χρήση ως λογιστική, 
φορολογική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τους συμβούλους σας, για εξειδικευμένη 
καθοδήγηση.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό EY Entrepreneur Of The YearTM

O διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year™ αποτελεί τον πιο 
σημαντικό, υψηλού κύρους θεσμό επιχειρηματικών βραβείων στον 
κόσμο, για τους επιχειρηματίες που δεν τους σταματούν τα εμπόδια 
και οι δυσκολίες. Αυτοί οι διορατικοί ηγέτες, προσφέρουν καινοτομία, 
ανάπτυξη και ευημερία, οδηγώντας στην αναδιαμόρφωση του κόσμου 
μας. Ο διαγωνισμός φέρνει κοντά επιχειρηματίες από όλον τον 
κόσμο, με γνώσεις και εμπειρίες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, 
στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας σε διεθνές 
επίπεδο. Ο διαγωνισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι το πρώτο 
και το μοναδικό παγκόσμιο πρόγραμμα βραβείων αυτού του είδους. 
Ο διαγωνισμός τιμά τους επιχειρηματίες μέσω επιμέρους 
περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων, σε πάνω από 145 
πόλεις σε περισσότερες από 60 χώρες. Οι νικητές των εθνικών 
προγραμμάτων, διαγωνίζονται για τον τίτλο του World Entrepreneur  
Of The YearTM. 

ey.com/eoy

Επικοινωνία:

Ευάγγελος Μάξιμος Α. Σκοπελίτης
Υπεύθυνος Ελληνικού Προγράμματος
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