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Η ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 
 



Ενδιαφερόμενοι…  

• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με 
χαμηλά τυπικά προσόντα, και 

 

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας. 
Ή απειλούμενα από φτώχεια 
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Γιατι ασχολουμαστε με αυτούς 
... 

Την ώρα που η οικονομική κρίση έχει 
«διεισδύσει» για τα καλά στην Ελλάδα αυτοί : 

 Έχουν άμεση ανάγκες για την καθημερινή 
επιβίωση   

 

Γιατί αυτοί έχουν ήδη πληγεί από : 

Από το αυξημένο κόστος ζωής 

Το περιορισμένο κοινωνικό κράτος 
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Τι αναζητούμε στο πρόγραμμα; 

• Τις μορφές απόκτησης εισοδήματος που 
μπορούν να αναπτυχθούν με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτών 

  

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 

• Περιορισμένα εφόδια : 
• Περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες 

• Δαπανούν πολύ χρόνο για την κάλυψη των 
καθημερινών βασικών βιοποριστικών αναγκών   

• Μειωμένα «ψυχικά» αποθέματα     
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Εισοδηματα…. 

Ίσως  

• Εισόδημα από κοινωνικές πολιτικές – 
Επιδόματα ….  Ίσως 

• Οικονομική ενίσχυση από την οικογένεια – 
Κυρίως για τους νέους  

 

• Εισόδημα από απασχόληση … Αυτό ψάχνουμε 
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Εισοδήματα από ….. 

 

Υπάρχει η Εξαρτημένη εργασία  
 

Αλλά και η  

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα  
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 αλλά …….. 

• ….υπάρχει και η άποψη του Muhammad 
Yunus . Μπαγκλαντές  

– Βραβείο Οικονομίας το 2006 για την Τράπεζα με 
τις «Μικροπιστώσεις» 

«Μην αναζητάς μια θέση εργασίας … 
Δημιούργησε την» 

• ..και ξέρει από φτώχεια και δυσκολίες …γιατί 
φτωχούς χρηματοδοτεί η Τράπεζα του  
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Επιχειρηματική δραστηριότητα 

• Δεν απαιτεί , πάντα, σημαντικά χρηματικά 
διαθέσιμα.  

• Δεν είναι υποχρεωτικό  να υπάρχει  
«παρελθόν»   

Χρειάζεται 

• Να υπάρχει στόχευση. Να  ξέρεις τι 
«θέλεις να κάνεις» 

• Να υπάρχει διάθεση για «δουλειά» 

• Να υπάρχει μεθοδολογία   
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Κατά την έναρξη 

• Σχεδιάζουμε βήμα – βήμα την πορεία  

– Σύσταση 

– «Εγκατάσταση» - Εξοπλισμός  

– Έναρξη Λειτουργίας 

– Πρώτες πωλήσεις 

 

• Απευθυνόμαστε στους ειδικούς για ότι δεν 
γνωρίζουμε  
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Σύσταση  

Επιλογή  

 

Ατομική Επιχείρηση  

ή  

Συνεργασία  

 

1η Επιλογή 

Ατομική Επιχείρηση 
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…Ατομική Επιχείρηση και 
αυτοαπασχόληση..  

• Τομείς εργασίας  
– Οι κλασικοί  

• Κεντητική 
• Χρυσοκεντητική 
• Πλεκτική  
• Ραπτική και ειδικά οι επιδιορθώσεις ρούχων  

– Αλλά και  
• Προώθησης πωλήσεων 
• Ασφάλειες 
• «Καλές Τέχνες» όπως Ζωγραφική κλπ 
• Χειροτεχνίες  
• Διάφορες Βιοτεχνίες  
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..και η συνεργασια…. 

 Άσκηση δραστηριότητας με συνεργασία 

 Σύσταση Νομικού Προσώπου.  

 Νομικά Πρόσωπα που απαιτούν αυξημένες δαπάνες για 
την  σύσταση και λειτουργία 

 ΕΠΕ 

 ΑΕ 

 Νομικά Πρόσωπα που απαιτούν ελάχιστες δαπάνες για 
την σύσταση τους   
 ΙΚΕ 

 ΟΕ 

 ΕΕ 

 ΚοινΣΕΠ  
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Και «ξεκινά»… 

• «Εγκατάσταση» - Εξοπλισμός  

– Εξασφάλιση χώρου εγκατάστασης  

– Εξασφάλιση αναγκαίου εξοπλισμού 

 

• Ενίσχυση κατά την «δημιουργία της επιχείρησης» 

– Προγράμματα ενίσχυσης «νέων 
επιχειρηματιών» του ΟΑΕΔ 

– Προγράμματα ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
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..συνέχεια…. 

• Έναρξη Λειτουργίας 

– Εξασφάλιση πρώτων υλών  

– Καθορισμό της συνεργασίας με τους προμηθευτές 

– Προβολή  

– Εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή αγαθών 

 

• Προσοχή στον ταμειακό προγραμματισμό 

– Τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο δεν είναι του 
επιχειρηματία μέχρι να εξοφληθούν οι οφειλές 

 

14 



….εργαζόμαστε…. 

• Πρώτες πωλήσεις 

– Καθορισμό συνεργασίας με τους πελάτες 

– Εξασφάλιση εισπράξεων  

– Συνεχή «αναζήτηση» του καλύτερου  

• Ενίσχυση κατά την λειτουργία 

– Οικονομική ενίσχυση για την απασχόληση 
προσωπικού από τον ΟΑΕΔ 

– Οικονομική  ενίσχυση για «ενέργειες 
προώθησης» 
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Ευθύνες.. 

• Φορολογικές Υποχρεώσεις 

– Φορολογία Εισοδήματος 

– ΦΠΑ 

– Παρακρατούμενοι φόροι 

 

• Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικά Ταμεία 

• Υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους 

• Υποχρεώσεις προς τους συνεργαζόμενους 
(Προμηθευτές , Πελάτες κλπ) 
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Τέλος….. 

Την ευκαιρία ψάχνουν!!!    

  Σ΄ αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε  
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