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Εισαγωγή 

Ο ανάδοχος IDS ΕΠΕ ανέλαβε και υλοποίησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ελεύθερου και 

ανοιχτού́ κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (άδεια GPLv2), καθώς και παρακολούθηση 

και ενημέρωση ιστοσελίδας του έργου Action Plan for Social Entrepreneurship . 

Πλατφόρμα Συμβουλευτικής (Del. 4.2.3 Development of an internet platform for Electronic 

Advisory) 

Η αρχιτεκτονική του Συστήματος  ικανοποιεί τις παρακάτω βασικές τεχνικές απαιτήσεις: 

 Διαθεσιμότητα. 

 Πλήρη υποστήριξη  ανοικτών  προτύπων. 

 Ασφάλεια. 

 Ακεραιότητα & Αξιοπιστία.  

 Απόδοση.   

 Συνέπεια και φιλικότητα διαχείρισης.  

 Επεκτασιμότητα & Αυτονομία.   

Για την υλοποίηση του Συστήματος χρησιμοποιήθηκε Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων 

Δεδομένων, server side scripting γλώσσα προγραμματισμού και σύγχρονες τεχνολογίες front-end 

προγραμματισμού.  

Το σύνολο του Συστήματος υποστηρίζει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου και καταγραφή με 

χρονοσήμανση των απαραίτητων Ψηφιακών εργαλείων που θα είναι συμβατά με το κεντρικό 

εργαλείο παροχής Συμβουλευτικής και θα το πλαισιώνουν αποτελώντας ένα Ολοκληρωμένο 

Εργαλείο Ψηφιακής Συμβουλευτικής (Ο.Ε.Ψ.Σ.).  

Για όλα τα παραπάνω έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονα και ασφαλή εργαλεία ανάπτυξης συμβατά 

με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και τις τεχνολογίες που το περιγράφουν. 

Η πλατφόρμα Συμβουλευτικής APfSE αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εγγραφή των 

ενδιαφερόμενων μικρομεσαίων επιχειρηματιών-επιχειρήσεων σε μία ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων. Υποστηρίζει την καταχώριση των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών τους 

σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε επιχειρηματία. 

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού προφίλ της 

ενδιαφερόμενης κοινωνικής επιχείρησης με την καταγραφή ουσιαστικών πληροφοριών για την 

κεντρική ιδέα της επιχείρησης, το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία, την ανάλυση της αγοράς 

στόχου, τους πελάτες, τη στρατηγική και το οργανόγραμμα της επιχείρησης. 

Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες-επιχειρήσεις θα έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ για την επιχείρησή τους και να 
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επωφεληθούν από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας, οι 

οποίες θα βασίζονται σε εξατομικευμένα, πραγματικά και σημαντικά στοιχεία της εκάστοτε 

επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος, υλοποίησε τα παρακάτω ψηφιακά εργαλεία: 

 Ψηφιακό εργαλείο «Ψηφιακός Φάκελος» - Καταγραφή προσωπικών πληροφοριών, 

επαγγελματικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Ψηφιακό εργαλείο «Προσωπικότητας και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων» - Το 

συγκεκριμένο εργαλείο θα πρέπει να καταγράφει δεδομένα που θα βοηθούν στην 

αξιολόγηση παραμέτρων που ενδεχομένως να επηρεάζουν και να ρυθμίζουν την ικανότητα 

προσαρμογής, την παραγωγικότητα, την επαγγελματική πρόοδο κ.ο.κ.  

 Ψηφιακό εργαλείο «Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικού Σχεδίου» - 

Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου θα πρέπει να καταγραφεί και αξιολογηθεί η γνώση 

βασικών εννοιών Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και η σαφήνεια του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου της Κοινωνικής επιχείρησης.  

 Ψηφιακό εργαλείο «Εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου Κοινωνικής Επιχείρησης» - Το 

εργαλείο θα επιτρέπει την εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Κοινωνική 

Επιχείρηση επιτρέποντας τη συνεργασία συμβούλου και συμβουλευόμενου (π.χ SWOT 

Analysis, απαιτούμενοι πόροι κ.α. ) 

Τέλος, στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται αναγνώριση των χρηστών και να διασφαλίζεται η 

ασφαλής αλληλεπίδραση τους με το περιεχόμενο του Συστήματος με διαβαθμισμένα δικαιώματα 

αναλόγως του ρόλου τους.  

Για την υποστήριξη των παραπάνω λειτουργικών δυνατοτήτων παρέχονται επίσης υπηρεσίες 

παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του Συστήματος σε ένα σύγχρονο data center (ISO 9001, 27001) 

με απεριόριστο χώρο στο δίσκο για αποθήκευση δεδομένων στο server, απεριόριστο μηνιαίο 

traffic και δυνατότητα απεριόριστων email λογαριασμών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος είχε την υποχρέωση της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της 

συμβουλευτικής μέσω της Πλατφόρμας 

Καθόλη την διάρκεια του έργου και στο πλαίσιο υποστήριξης της πλατφόρμας θα παρέχονται 

επίσης οι παρακάτω δυνατότητες και υπηρεσίες: 

 Δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης στο σύστημα κατά τη διάρκεια του έργου, κατόπιν 

αιτήματος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας έργου της ένωσης φορέων. 

 Διόρθωση καταχωρημένων στο σύστημα δεδομένων κατόπιν υποδείξεων και σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες συμβουλευτικής της ένωσης φορέων. 

 Διόρθωση ή/και επικαιροποίηση περιεχομένου του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα 

με τις υποδείξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της ένωσης φορέων. 
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 Συνεχής επικοινωνία με την ομάδα έργου της ένωσης φορέων, με σκοπό την επίλυση 

ζητημάτων, ερωτημάτων ή προβλημάτων στο πλαίσιο λειτουργίας του Πληροφοριακού 

Συστήματος. 

Ενημέρωση και παρακολούθηση Επίσημης ιστοσελίδας έργου (Del. 2.2.1 Project website 

input) 

Ο ανάδοχος είχε διαρκή συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο καθόλη τη διάρκεια του έργου με 

σκοπό την ενημέρωση και παροχή πληροφόρησης της ιστοσελίδας του έργου (Project website). 
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Ενότητα 1: Πλατφόρμα Συμβουλευτικής (Del. 4.2.3 Development of an internet 

platform for Electronic Advisory)  

Ψηφιακό εργαλείο «Ψηφιακός Φάκελος» - Καταγραφή προσωπικών πληροφοριών, 

επαγγελματικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Πρόσβαση 

Για την χρήση της πλατφόρμας APfSEείναι απαραίτητα:  

 ένας Η/Υ ή smartphoneή tablet με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης 

web (internetbrowser) όπως Internet Explorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, κλπ 

 η πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Στη συνέχεια, με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 http://consulting.apfse.eu 

εμφανίζεται η αρχική σελίδα της πλατφόρμας, όπως παρακάτω: 

http://consulting.apfse.eu/
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Εικόνα 1: Αρχική Σελίδα Πλατφόρμας APfSE 

Χρήστες 

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας APfSE εγγράφονται με προσωπικούς κωδικούς και έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, στοιχεία και δικαιώματα χρήστη. 

 

 

Είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη στην Πλατφόρμα APfSE 
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Η είσοδος στην πλατφόρμα APfSEενός εγγεγραμμένου χρήστη πραγματοποιείται μέσω της 

αρχικής ιστοσελίδας επιλέγοντας στο δεξί μέρος της οθόνης το πεδίο Login, όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

 
Εικόνα 2: Είσοδος στην πλατφόρμα APfSE (1) 

 

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληκτρολογήσει το Όνομα χρήστη (Username)και 

τον Κωδικός χρήστη (Password) στα αντίστοιχα πεδίακαι στη συνέχεια να επιλέξει το πεδίο Login 

(Σύνδεση).  
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Εικόνα 3: Είσοδος στην πλατφόρμα APfSE (2) 

Η επιλογή Να με θυμάσαι αναφέρεται στην επιθυμία του χρήστη να αποθηκευτούν το Όνομα 

χρήστη (Username) και ο Κωδικός χρήστη (Password) στη συσκευή του ώστε να μην απαιτείται 

κάθε φορά η πληκτρολόγησή τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα για ανάκτηση των κωδικών 

εισαγωγής, επιλέγοντας το πεδίο Forgot your password? 



 

 
 

10 

 

 

Εικόνα 4Είσοδος στην πλατφόρμα APfSE (3) 
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Αρχική Σελίδα Πλατφόρμας APfSE 

Μετά από την επιτυχή είσοδο στον ιστοχώρο της πλατφόρμας, ο κάθε χρήστης μπορεί να χειριστεί 

πλέον τις  προσφερόμενες δυνατότητες της πλατφόρμας APfSE. 

Παρακάτω παρατίθεται η αρχική οθόνη της πλατφόρμας όπου στην επάνω δεξιά γωνία της 

σελίδας εμφανίζεται ένας χαιρετισμός με το όνομα του εκάστοτε χρήστη. 

 

 

Εικόνα 5: Είσοδος στην πλατφόρμα APfSE (4) 
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Επεξεργασία προφίλ 

Οδηγώντας το ποντίκι στο πεδίο του χαιρετισμού (Γεια σου Ofeloumenos), κι επιλέγοντας είτε το 

πεδίο του Ονόματος Χρήστη (Ofeloumenos) είτε το πεδίο Επεξεργασία προφίλ, δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει το προτιμώμενο μοτίβο χρωμάτων της πλατφόρμας βάσει 

της αρεσκείας του.  

 

 

Εικόνα 6: Επεξεργασία προφίλ (1) 
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Εικόνα 7: Επεξεργασία προφίλ (2) 

Επιπλέον, στο ίδιο παράθυρο ο χρήστης μπορεί να εισάγει και να προσαρμόσει τις προσωπικές 

του πληροφορίες που αφορούν το Όνομα, το Επίθετο, το Ψευδώνυμο, Στοιχεία Επικοινωνίας, 

Βιογραφικά Στοιχεία και Εικόνα Προφίλ. 
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Εικόνα 8: Επεξεργασία προφίλ (3) 

Επίσης, στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας, δίνεται η δυνατότητα Διαχείρισης 

Λογαριασμούόπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης. 
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Εικόνα 9: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

Τέλος, μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, ο χρήστης απαιτείται να επιλέξει το πεδίο 

Ενημέρωση Προφίλ, έτσι ώστε οι επιλογές και τα δεδομένα που εισήγαγε, να αποθηκευτούν για 

το Προσωπικό του Προφίλ. 

 
Εικόνα 10: Ενημέρωση προφίλ 
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Βασικές Επιλογές Πλοήγησης 

Υπάρχουν δύο τύποι χρηστών της πλατφόρμας, οι Ωφελούμενοι και οι Σύμβουλοι. Μετά την 

είσοδό του στην Πλατφόρμα APfSE, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του οκτώ βασικές επιλογές 

πλοήγησης οι οποίες αντιστοιχούν στα οκτώ πεδία επιλογής που εμφανίζονται στο κέντρο της 

οθόνης και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του χρήστη σε δύο από αυτά.  

 
Εικόνα 11α: Βασικές επιλογές πλοήγησης όταν ο τύπος χρήστη είναι : Ωφελούμενος 
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Εικόνα 12β: Βασικές επιλογές πλοήγησης όταν ο τύπος χρήστη είναι : Σύμβουλος 

Η επιλογή Αρχική (ίδια και για τους δύο τύπους χρηστών) δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

επιστρέψει στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, κατά τη διαδικασία πλοήγησής του σε αυτή, 

ανεξάρτητα από την καρτέλα και την ενότητα στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. 

Η επόμενη επιλογή διαφοροποιείται για τους δύο τύπους χρηστών. Για τον τύπο χρήστη 

Ωφελούμενος εμφανίζεται η επιλογή : Ωφελούμενος όπου οι ωφελούμενοι καταχωρούν τόσο 

προσωπικά στοιχεία όσο και στοιχεία της ΚοινΣΕπ που εκπροσωπούν. 
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Εικόνα 13α: Καρτέλα Ωφελούμενος 

Αντίστοιχα για τον τύπο χρήστη Σύμβουλος εμφανίζεται η επιλογή Σύμβουλος όπου οι Σύμβουλοι 

καταχωρούν το Ονοματεπώνυμο τους και το email τους. 
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Εικόνα 14β: Καρτέλα Συμβουλευτική 

Και στην επόμενη επιλογή υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τον τύπο χρήστη. Για τον τύπο 

χρήστη Ωφελούμενος η επιλογή Συμβουλευτική αφορά τις ενέργειες που θα πρέπει να 

ακολουθήσει ο επωφελούμενος ώστε να καταχωρήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες τόσο για τον 

ίδιο όσο και για την επιχείρηση, προκειμένου να είναι σε θέση να απολαύσει τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας APfSE. Αναλυτικές οδηγίες για τη 

συμπλήρωση αυτών των στοιχείων δίνονται στην ενότητα Συμπλήρωση Στοιχείων για παροχή 

Συμβουλευτικής μέσω της πλατφόρμας APfSE. 
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Εικόνα 15α: Καρτέλα Συμβουλευτική 

Αντίστοιχα για τον τύπο χρήστη Σύμβουλος εμφανίζεται η επιλογή Σύμβουλοι όπου οι Σύμβουλοι 

μπορούν τόσο να δουν τα έντυπα συμβουλευτικής των ωφελούμενων, όσο και να συμπληρώσει 

τα απαιτούμενα έντυπα για την αξιολόγηση των επωφελουμένων. 
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Εικόνα 16β: Καρτέλα Σύμβουλοι 

Η καρτέλα Έντυπα (ίδια και για τους δύο τύπους χρηστών) περιέχει χρήσιμα έντυπα και πληροφορίες 

που μπορούν να βοηθήσουν τον επωφελούμενο στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

 

Εικόνα 14: Καρτέλα Έντυπα 
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Μέσω του πεδίου Οδηγίες χρήσης (κοινό για τους δύο τύπους χρηστών), ο χρήστης μπορεί να βρει 

και να κατεβάσει στην ηλεκτρονική συσκευή του, το έντυπο που περιέχει τις οδηγίες για τη σωστή 

χρήση της πλατφόρμας APfSE. 

 

Εικόνα 15: Καρτέλα Οδηγίες Χρήσης 

Η καρτέλα Επικοινωνία (ίδια και για τους δύο τύπους χρηστών) περιέχει μια φόρμα επικοινωνίας 

μέσω της οποίας ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να συντάξει και να αποστείλει κάποιο μήνυμα στους 

υπευθύνους της πλατφόρμας APfSE. Ειδικότερα στα πεδία Όνομα, Επίθετο και Email ο χρήστης 

συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία. Στο πεδίο Θέμα συμπληρώνει το θέμα του μηνύματος 

που θέτει προς αποστολή (πχ Ερώτηση για εύρεση συνεργατών μέσω της πλατφόρμας APfSE). 

Στο πεδίο Το μήνυμα σας, ο χρήστης συντάσσει το κύριο σώμα του μηνύματος που θέλει να 

αποστείλει. Τέλος απαιτείται η επιλογή του πεδίου Υποβολή, ώστε το μήνυμα να αποσταλεί στους 

υπεύθυνους της πλατφόρμας 
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Εικόνα 16: Καρτέλα Επικοινωνία 

Η καρτέλα Συνδέσεις (ίδια και για τους δύο τύπους χρηστών) περιέχει χρήσιμους υπερσυνδέσμους 

οι οποίοι ανακατευθύνουν τους χρήστες στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων-συνεργατών του 

έργου Action Plan for Social Entrepreneurship–APfSE.  



 

 
 

24 

 

 

Εικόνα 17: Καρτέλα Συνδέσεις 

Η καρτέλα Επιχειρήσεις (ίδια και για τους δύο τύπους χρηστών), αποτελείται από έναν δυναμικό 

χάρτη (Googlemaps) στον οποίο παρουσιάζονται σημαντικές ελληνικές κοινωνικές 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. 



 

 
 

25 

 

 

Εικόνα 18: Καρτέλα Επιχειρήσεις 

Συμπλήρωση Στοιχείων για παροχή Συμβουλευτικής μέσω της της πλατφόρμας APfSE 

Οδηγώντας το βέλος του ποντικιού στην καρτέλα Συμβουλευτική, και χωρίς να κάνουμε «κλικ» 

πάνω σε αυτή, εμφανίζονται 3 Ενότητες οι οποίες περιέχουν τα διάφορα πεδία που θα πρέπει να 

συμπληρώσει ο χρήστης με στοιχεία τόσο για τον ίδιο όσο και για την επιχείρησή του. 

Ψηφιακό εργαλείο «Προσωπικότητας και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων»  

 Το συγκεκριμένο εργαλείο καταγράφει δεδομένα που θα βοηθούν στην αξιολόγηση παραμέτρων 

που ενδεχομένως να επηρεάζουν και να ρυθμίζουν την ικανότητα προσαρμογής, την 

παραγωγικότητα, την επαγγελματική πρόοδο κ.ο.κ. Στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο όπου 

στο πρώτο σκέλος παρουσιάζεται ένα μίνι βιογραφικό του ωφελούμενου και στο δεύτερο σκέλος 

υπάρχει το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του ωφελούμενου. 
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Εικόνα 19: Συμπλήρωση στοιχείων για παροχή Συμβουλευτικής (1) 

Η συμπλήρωση των στοιχείων ξεκινάει με την επιλογή της πρώτης ενότητας, κάνοντας «κλικ» 

στην καρτέλα Ενότητα 1. 
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Εικόνα 20: Συμπλήρωση στοιχείων για παροχή Συμβουλευτικής (2) 

Ενότητα 1 

Η Ενότητα 1, αποτελείται από τις 3 υποενότητες, Εμπειρία, Χαρακτηριστικά, Ενδιαφέροντα.  
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Εικόνα 21: Ενότητα 1 

Ξεκινώντας από την υποενότητα Εμπειρία, ο ωφελούμενος συμπληρώνει με χρονολογική σειρά 

την επαγγελματική του εμπειρία και εκπαίδευση. Κάνοντας «κλικ» στα πεδία Από και Έως, 

εμφανίζεται ένα δυναμικό ημερολόγιο μέσω του οποίου ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει την 

ημερομηνία έναρξης και λήξης της επαγγελματικής του εμπειρίας ή εκπαίδευσης. 
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Εικόνα 22: Ημερολόγιο 

Στη συνέχεια, στο πεδίο Είδος επιλέγει αν η εκάστοτε εμπειρία απευθύνεται σε επαγγελματική 

εργασία ή Εκπαίδευση – κατάρτιση. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει 

να δώσει πληροφορίες για τις σπουδές που έχει ακολουθήσει, θα επιλέξει την επιλογή Κατάρτιση 

– Εκπαίδευση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δώσει μια μικρή 

περιγραφή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης (π.χ. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ). Τέλος 

επιλέγει το πεδίο Προσθήκη. 

 
Εικόνα 23: Συμπλήρωση στοιχείων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης 

Με τον ίδιο τρόπο, ο χρήστης προσθέτει στο σύνολο, όλες τις επαγγελματικές του εμπειρίες και 

εκπαιδευτικά προσόντα, ενώ όταν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία επιλέγει το πεδίο Συνέχεια. 
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Εικόνα 24: Συμπλήρωση στοιχείων Επαγγελματικής Εργασίας 

Η υποενότητα Χαρακτηριστικά, περιέχει μια λίστα από προσωπικά χαρακτηριστικά για τα οποία 

ο ωφελούμενος θα πρέπει να δώσει ένα βαθμό για κάθε χαρακτηριστικό από το 1 μέχρι το 5, 

βάζοντας 5 στο χαρακτηριστικό που θεωρεί πως τον αντιπροσωπεύει περισσότερο και 1 σε αυτό 

που θεωρεί πως τον αντιπροσωπεύει λιγότερο.  

Κάτω από τη μπάρα υποενοτήτων, στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται σε μορφή 

ποσοστού η πορεία συμπλήρωσης της εκάστοτε ενότητας (στην παρακάτω Εικόνα, 33% 

Complete) ενώ στο δεξί μέρος εμφανίζεται η πορεία συμπλήρωσης με βάση τις υποενότητες (στην 

παρακάτω Εικόνα, 2 of 3).  

Έχοντας ολοκληρώσει την αξιολόγηση όλων των χαρακτηριστικών με βάση τον χαρακτήρα του, 

oωφελούμενος επιλέγει το πεδίο Συνέχεια. 
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Εικόνα 25: Ερωτηματολόγιο Προσωπικών Χαρακτηριστικών 

Η τρίτη υποενότητα με τίτλο Ενδιαφέροντα, αναφέρεται στα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του 

ωφελούμενου στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχείρησης στην οποία συμμετέχει κατά την περίοδο 

συμπλήρωσης της παρούσας φόρμας. 
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Εικόνα 26:Υποενότητα Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα (1) 

Στην υποενότητα αυτή, ο ωφελούμενος καλείται να συμπληρώσει δύο υπό-πεδία. Στο πρώτο υπό-

πεδίο με τίτλο Αντικείμενο εργασιών, ο ωφελούμενος θα πρέπει να περιγράψει το αντικείμενο των 

εργασιών της κοινωνικής επιχείρησης στην οποία εργάζεται (βλέπε παρακάτω εικόνα).  

Το δεύτερο υπό-πεδίο με τίτλο Ιστορικό, απαιτεί την συμπλήρωση ενός σύντομου ιστορικού 

λειτουργίας της κοινωνικής επιχείρησης (βλέπε παρακάτω εικόνα).  

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο ωφελούμενος επιλέγει το πεδίο Υποβολή ώστε 

η φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων της Ενότητας 1 να υποβληθεί στους αρμόδιους. 
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Εικόνα 27: Υποενότητα Επαγγελματικά Ενδιαφέροντα (2) 

Η επιτυχής υποβολή της φόρμας για την Ενότητα 1, μετά την επιλογή του πεδίο Υποβολή, 

επαληθεύεται από το παρακάτω μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας! 
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Εικόνα 28: Επιτυχής υποβολή φόρμας 
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 Ψηφιακό εργαλείο «Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Επιχειρηματικού 

Σχεδίου»  

 Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου καταγράφεται και αξιολογείται η γνώση βασικών εννοιών 

Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και η σαφήνεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Κοινωνικής 

επιχείρησης.  

Συμπλήρωση 2ης Ενότητας Συμβουλευτικής 

Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση της επόμενης ενότητας, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από 

την καρτέλα Συμβουλευτική, το υποπεδίο Ενότητα 2.  

 

Εικόνα 29: Επιλογή υποπεδίου :Ενότητα 2 

Η Ενότητα 2 αποτελείται από 3 υποενότητες: 

 Σύνθεση επιχειρηματικού προφίλ Κοινωνικής Επιχείρησης 

 καινοτομία 

 Η επιχειρηματική ιδέα 
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Εικόνα 30: Ενότητα 2 

Η υποενότητα Σύνθεση επιχειρηματικού προφίλ Κοινωνικής Επιχείρησης βασίζεται στην έννοια 

των στόχων που θέτει η επιχείρηση. Ειδικότερα, αποτελείται από δύο υποπεδία: 

 Επιχειρηματικοί Στόχοι που τίθενται 

 Μέσα για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων 

Τα υποπεδία αυτά συμπληρώνονται με τη μορφή ελεύθερου κειμένου, το οποίο αντανακλά τους 

βασικούς στόχους και τα μέσα με τα οποία μπορούν αυτοί να επιτευχθούν. Παραδείγματα για τη 

συμπλήρωση των παραπάνω υποπεδίων εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

Μετά την επιτυχή συμπλήρωση των παραπάνω υποπεδίων ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το 

πεδίο Συνέχεια για να μεταφερθεί στη 2η υποενότητα. 
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Εικόνα 31:Επιχειρηματικοί Στόχοι που τίθενται 

Στην υποενότητα Καινοτομία, ο ωφελούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τα δύο πεδία που 

αφορούν την Καινοτομία. Συγκεκριμένα στο πρώτο πεδίο θα πρέπει να συμπληρωθούν οι 

καινοτομίες που διαθέτει η επιχείρηση και στο δεύτερο πεδίο Καινοτομίες που  σκοπεύει να 

ενσωματώσει στο μέλλον η επιχείρηση.  
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Στην υποενότητα Η επιχειρηματική ιδέα, ο ωφελούμενος θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά 

ερωτήσεων ανοικτού τύπου για θέματα που αφορούν  τόσο τον ίδιο όσο και την επιχειρηματική 

ιδέα της κοινωνικής επιχείρησης στην οποία συμμετέχει. 
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Εικόνα 32: Η επιχειρηματική Ιδέα 

Στο πρώτο υποπεδίο ο ωφελούμενος θα πρέπει να αναφερθεί στα κίνητρα που τον ώθησαν να 

αναμιχθεί στην κοινωνική επιχειρηματικότητα επισημαίνοντας τα πιο ισχυρά κίνητρά τα οποία 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφασή του να δημιουργήσειμια επιχείρηση. Επίσης, θα πρέπει 

να περιγράψει τι αντιλαμβάνεται ως πλεονέκτημα και ως πρόκληση στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας στις προσδοκίες, στους προβληματισμούς και στους φόβους 

του.Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται  ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να 

δοθεί. 



 

 
 

40 

 

 
Εικόνα 33: Τα κίνητρα 

Ψηφιακό εργαλείο «Εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου Κοινωνικής 

Επιχείρησης» 

Το εργαλείο επιτρέπει την εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για την Κοινωνική Επιχείρηση 

επιτρέποντας τη συνεργασία συμβούλου και συμβουλευμένου όπου περιέχει την SWOT Analysis,  

απαιτούμενοι πόροι, ανάλυση αγοράς, πελατών, στρατηγικής προώθησης κ.α. 

Στη συνέχεια, ο ωφελούμενος θα πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων που 

αφορούν την ανάλυση SWOT ατόμου/επιχειρηματία. Η ανάλυση SWOT προέρχεται από τα 

αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Η ανάλυση 

SWOTατόμου/επιχειρηματίαείναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει την δυνατότητα στο κάθε 

άτομο/επιχειρηματία να εντοπίσει τα Δυνατά Σημεία που έχεις σαν άνθρωπος (προσωπικά, 

επαγγελματικά),τα Αδύνατα του Σημεία, τις Ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει ή να 

συναντήσει και τις Απειλές που θα παρουσιαστούν.  

Μέσα από αυτή την ανάλυση μπορεί να κατανοήσει σε βάθος τον εαυτό του, το πως μπορεί να 

δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο, σε ποιους τομείς πρέπει να δώσει περισσότερη 

βαρύτητα για να βελτιωθεί είτε σε προσωπικό είτε  σε επαγγελματικό επίπεδο και ποιες ενέργειες 

ή επιχειρηματικές δραστηριότητες θα ήταν καλό να αποφύγει. 
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Συνήθως μέσα από αυτή την ανάλυση οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν να μετατρέψουν τις 

Αδυναμίες τους σε Δυνατά Σημεία και τις Απειλές σε Ευκαιρίες. Οι Ευκαιρίες και οι Απειλές, τις 

περισσότερες φορές προέρχονται και από εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν 

πλήρως κατά ένα μεγάλο ποσοστό.  

Δυνατά Σημεία 

Για να εντοπίσετε τα Δυνατά σας Σημεία θα μπορούσατε να απαντήσετε σε μια σειρά 

ερωτήσεων όπως:  

 Τι κάνετε καλά; 

 Ποια πλεονεκτήματα διαθέτετε (για παράδειγμα, δεξιότητες, εκπαίδευση ή διασυνδέσεις) 

που δεν διαθέτουν οι άλλοι; 

 Τι κάνετε καλύτερα από όλους τους άλλους; 

 Ποιους σημαντικούς πόρους μπορείτε να αξιοποιήσετε; 

 Σε ποια μέσα έχετε πρόσβαση; 

 Ποια πράγματα βλέπουν οι άλλοι σαν τα ισχυρά σημεία σας; 

Εξετάστε αυτά τα πράγματα από τη δική σας σκοπιά καθώς και από τη σκοπιά των ανθρώπων που 

σας περιβάλλουν. Μην είστε μετριόφρων αλλά όσο πιο αντικειμενικός μπορείτε. Αν έχετε 

δυσκολία, δοκιμάστε να κάνετε έναν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά σας. Δεν έχετε παρά να 

ελπίζετε ότι, κάποια από αυτά, θα αποτελούν ισχυρά σημεία! 

Καθώς διερευνάτε τα δυνατά σας σημεία, εξετάστε τα σε σχέση με τους ανθρώπους που σας 

περιβάλλουν. Για παράδειγμα, αν είστε σπουδαίος μαθηματικός και οι άνθρωποι του 

περιβάλλοντός σας είναι επίσης σπουδαίοι μαθηματικοί, τότε η ικανότητά σας αυτή μάλλον δεν 

αποτελεί ισχυρό σημείο αλλά προϋπόθεση. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται  ένα μικρό 

παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί. 
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Εικόνα 34: Δυνατά Σημεία 

Αδύνατα Σημεία 

Για να εντοπίσετε τα Αδύνατα σας σημεία θα μπορούσατε να απαντήσετε σε μια σειρά 

ερωτήσεων όπως:  

 Τι θα μπορούσατε να βελτιώσετε; 

 Τι θα πρέπει να αποφύγετε; 

 Πού υστερείτε σε πόρους και μέσα έναντι των άλλων; 

 Ποια πράγματα βλέπουν οι άνθρωποι γύρω σας σαν αδυναμίες; 

Και πάλι, εξετάστε τα αδύνατα σημεία σας τόσο από τη δική σας σκοπιά όσο και από τη σκοπιά 

των άλλων. Μήπως άλλοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αδυναμίες σας που εσείς δεν βλέπετε; 

Μήπως συνάδελφοί σας υπερτερούν διαρκώς σε απόδοση σε καίριους τομείς; Είναι καλύτερα να 

φανείτε τώρα ρεαλιστής και να αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε δυσάρεστες αλήθειες εγκαίρως. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί. 
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Εικόνα 35: Αδύντα Σημεία 

Ευκαιρίες 

Για να εντοπίσετε τις ευκαιρίες θα μπορούσατε να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων όπως:  

 Ποιες καλές ευκαιρίες διαθέτετε; 

 Από ποιες τάσεις θα μπορούσατε να επωφεληθείτε; 

 Πώς μπορείτε να μετατρέψετε τα ισχυρά σας σημεία σε ευκαιρίες; 

Ένας καλός τρόπος για να διερευνηθούν οι  ευκαιρίες είναι να εξετάζονται τα ισχυρά σημεία του 

κάθε ατόμου και να συμπεραίνεται αν αυτά δημιουργούν κάποιες ευκαιρίες. Εναλλακτικά, 

δύναται να εξετάζονται τα αδύνατα σημεία με σκοπό να κατανοηθεί αν μπορούν να 

δημιουργηθούν ευκαιρίες εξαλείφοντάς τα. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται  ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί. 
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Εικόνα 36: Ευκαιρίες 

Απειλές 

Για να εντοπίσετε τις απειλές θα μπορούσατε να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων όπως:  

 Ποια εμπόδια αντιμετωπίζετε; 

 Ποιες τάσεις θα μπορούσαν να σας βλάψουν; 

 Υπάρχουν αλλαγές στην εργασία σας ή στη ζήτηση για τα πράγματα που κάνετε; 

 Μήπως οι αλλαγές στην τεχνολογία απειλούν τη θέση σας; 

 Τι κάνουν οι ανταγωνιστές σας; 

 Μήπως δημιουργούνται απειλές από κάποια από τα αδύνατα σημεία σας; 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί. 
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Εικόνα 37: Απειλές 

Στη συνέχεια, με βάση την ανάλυση SWOT, ο ωφελούμενος θα πρέπει να απαντήσει σε μια 

ερώτηση ανοικτού τύπου με τίτλο Πλάνο για βελτίωση και ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

προτείνει τρόπους και λύσεις μέσω των οποίων οι αρμόδιοι της πλατφόρμας APfSE θα μπορέσουν 

να μεγιστοποιηθούν τα δυνατά σημεία του, να ανατρέψουν τις αδυναμίες του, να αξιοποιήσουν 

τις ευκαιρίες και να μειώσουν την επίπτωση των απειλών. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί. 
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Εικόνα 38: Πλάνο για βελτίωση και ανάπτυξη 

Τέλος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να περιγράψει την επιχειρηματική ιδέα που τον ενδιαφέρει και 

θεωρεί ότι μπορεί να αναπτύξει με βάση τις ικανότητες του. Ένα τέτοιο παράδειγμα εμφανίζεται 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 39: Καταγραφή επιχερηματικής ιδέας 

Για την επιτυχή υποβολή όλων των στοιχείων της Ενότητας 2 στη βάση δεδομένων της 

πλατφόρμας APfSE, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο Υποβολή. 

Ενότητα 3 

Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση της επόμενης ενότητας, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από 

την καρτέλα Συμβουλευτική, το υποπεδίο Ενότητα 3.  
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Εικόνα 40: Επιλογή υποπεδίου :Ενότητα 3 

Η Ενότητα 3, αποτελείται από τις 5 υποενότητες, Περιγραφή, Ανάλυση, Πελάτες, Στρατηγική, Διοίκηση.  

 

 
Εικόνα 41: Ενότητα 3 
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Η υποενότητα Περιγραφή αποτελείται από 3 υποπεδία: 

 Περιγραφή της επιχείρησης και του προϊόντος/υπηρεσίας 

 Τοποθεσία – έδρα της επιχείρησης 

 Λεπτομέρειες 

Στο υποπεδίο Λεπτομέρειες εντάσσονται στοιχεία που αφορούν τις ανάγκες των πελατών που 

ικανοποιούν τα προϊόντα της επιχείρησης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν τα προϊόντα της 

επιχείρησης έναντι των αντίστοιχων ανταγωνιστικών.Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα 

μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί για τα συγκεκριμένα υποπεδία. 

Μετά την συμπλήρωση αυτών των υποπεδίων, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο 

Συνέχειαγια να μεταφερθεί στη δεύτερη υποενότητα. 



 

 
 

50 

 

 

Εικόνα 42: Περιγραφή της επιχείρησης και του προϊόντος/υπηρεσίας 

Η δεύτερη υποενότητα με τίτλο Ανάλυσηπεριέχει μια ερώτηση ανοικτού τύπου όπου ο 

ωφελούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της αγοράς του 

προϊόντος στην οποία δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, στοιχεία που αφορούν το Συνολικό μέγεθος 

κλάδου, τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, τους  κυριότερους ανταγωνιστές και τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία ανταγωνιστών εντάσσονται σε αυτή την ερώτηση ανοικτού τύπου.Τέτοια 
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στοιχεία μπορούν να βρεθούν ανάλογα με την αγορά του προϊόντος, στο διαδίκτυο ή σε επίσημους 

φορείς όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 
Εικόνα 43: Ανάλυση αγοράς 

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο ωφελούμενος επιλέγει το πεδίο Συνέχειαγια να 

μεταφερθεί στην επόμενη υποενότητα. 

Η τρίτη υποενότητα με τίτλο Πελάτες, περιέχει μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που αφορά τις ομάδες 

ανθρώπων ή επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν την πελατειακή βάση της επιχείρησης. Στην 

υποενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο λεπτομερής περιγραφή  με βάση την 

ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τον κλάδοπου ανήκουν οι επιχειρήσεις-

πελάτες κ.λπ. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μια σαφής απάντηση στην ερώτηση«Γιατί θα 

προτιμήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης μας οι πελάτες μας;» 
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Εικόνα 44: Πελάτες 

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο ωφελούμενος επιλέγει το πεδίο Συνέχειαγια να 

μεταφερθεί στην επόμενη υποενότητα. 

Η τρίτη υποενότητα με τίτλο Στρατηγική περιλαμβάνει τέσσερεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

αναφορικά με το μείγμα μάρκετινγκ του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης.  

Στην πρώτη ερώτηση θα πρέπει να γίνει περιγραφή του τρόπου διανομής των 

προϊόντων/υπηρεσιών. Με τον όρο διανομή αναφερόμαστε  στα κανάλια διανομής, τη γεωγραφική 

κάλυψη και την αποθήκευση του προϊόντος. Συγκεκριμένα, οποιοδήποτε προϊόν θα πρέπει να 

διατίθεται σε ένα μέρος το οποίο διευκολύνει περισσότερο τους πελάτες (πχ κάποιο κατάστημα 

σε μια κεντρική οδό). Παρόμοια, ένα ιδανικό κανάλι διανομής θα μπορούσε να είναι ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο. 
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Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί 

για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

Εικόνα 45: Διανομή 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά στις ενέργειες που θα γίνουν και τα εργαλεία επικοινωνίας που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική προώθηση του προϊόντος. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να 

είναι η διαφήμιση του προϊόντος σε τηλεόρασή, ραδιόφωνο, κοινωνικά δίκτυα κ.λπ., οι τυχόν 

προσφορές και εκπτώσεις, οι προσωπικές και απευθείας πωλήσεις.  

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί 

για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Εικόνα 46: Προώθηση 

Η τρίτη ερώτηση αφορά την τιμολόγηση του προϊόντος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά όπως την τιμή, το ποσοστό έκπτωσης, την περίοδο και τους όρους πληρωμής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εκάστοτε προϊόν θα πρέπει να πωλείται σε τιμή που ανταποκρίνεται 

στην αξία του, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να καταγράφει κέρδη. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί 

για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 
Εικόνα 47: Τιμολόγηση 

Η τελευταία ερώτηση αφορά τον προσδιορισμό των προμηθευτών της επιχείρησής μας. Στην 

παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα μπορούσε να δοθεί για 

τη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Εικόνα 48: Προμηθευτές 

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, ο ωφελούμενος επιλέγει το πεδίο Συνέχεια για 

να μεταφερθεί στην τελευταία υποενότητα. 

Η τελευταία υποενότητα αφορά τη Διοίκηση της επιχείρησης. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να δοθούν 

πληροφορίες σχετικά με το οργανόγραμμα της επιχείρησης και τα επιθυμητά προσόντα του 

προσωπικού. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μικρό παράδειγμα απάντησης που θα 

μπορούσε να δοθεί για τη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Εικόνα 49: Διοίκηση και Οργανόγραμμα επιχείρησης 

Για την επιτυχή υποβολή όλων των στοιχείων της Ενότητας 3 στη βάση δεδομένων της 

πλατφόρμας APfSE, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο Υποβολή. 
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Ενότητα 4 

Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση της επόμενης ενότητας, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από 

την καρτέλα Συμβουλευτική, το υποπεδίο Ενότητα 4.  

 

Εικόνα 50: Επιλογή υποπεδίου :Ενότητα 4 

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται κόστος της επένδυσης.  
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Εικόνα 53a: Κόστος Επένδυσης 
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Εικόνα 53β: Κόστος Επένδυσης 

Όπως διακρίνεται στις παραπάνω εικόνες, για κάθε επιχειρηματικό πλάνο, θα πρέπει να 

συμπληρωθούν τα κόστη της επένδυσης. Όπως εμφανίζεται και στις εικόνες, οι δαπάνες 

διακρίνονται σε 4 βασικές κατηγορίες: 

Η 1η κατηγορία αφορά των διαμόρφωση των χώρων, και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί προκειμένου για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτή την κατηγορία θα 
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πρέπει να συμπεριληφθούν οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όπως αγορά ακινήτων κλ, οι κτηριακές 

παρεμβάσεις που τυχόν πραγματοποιήθηκαν, χωματουργικά υδραυλικά, ηλετρικά κ.α.  

Κάθε φορά που θα θέλουμε να προσθέσουμε μία νέα δαπάνη σε αυτή την κατηγορία θα κάνουμε 

κλικ στο κουμπί  

Η 2η κατηγορία δαπανών αφορά τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε για την πραγματοποίηση της 

επένδυσης.  Σε αυτό μπορούμε να συμπεριλάβουμε τον μηχανολογικό ή άλλο παραγωγικό 

εξοπλισμό,  την αγορά hardware και software, τον εξοπλισμό γραφείου (π.χ φωτοτυπικό 

μηχάνημα, τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.), τα έπιπλα γραφείου, οχήματα και οτιδήποτε άλλο έχει 

αγοραστεί, προκειμένου να εξοπλιστεί η επιχείρηση. 

Κάθε φορά που θα θέλουμε να προσθέσουμε μία νέα δαπάνη σε αυτή την κατηγορία θα κάνουμε 

κλικ στο κουμπί  

Η επόμενη ενότητα 3 εμφανίζει τις δαπάνες προβολής και δικτύωσης. Σε αυτές συγκαταλέγονται 

τυχόν διαφημιστικά έντυπα, επαγγελματικές κάρτες, η δημιουργία- φιλοξενία και συντήρηση 

εταιρικής ιστοσελίδας, η προβολή στα Social Media, η Διαφήμιση στο Διαδίκτυο/ ραδιόφωνο ή 

τηλεόραση, η συμμετοχή σε εκθέσεις κ.λ. 

Κάθε φορά που θα θέλουμε να προσθέσουμε μία νέα δαπάνη σε αυτή την κατηγορία θα κάνουμε 

κλικ στο κουμπί  

Στην τελευταία κατηγορία (άλλες δαπάνες) προσθέτουμε όλες τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

όπως έξοδα μισθοδοσίας, λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, 

δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κοινοχρήστων 

θέρμανσης κ.λ.), δαπάνες για αμοιβές τρίτων (λογιστική, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη, 

εκπαίδευση προσωπικού, υπηρεσίες καθαριότητας και φύλλαξης κ.λ.), δαπάνες αναλωσίμων και 

το κόστος πωληθέντων. Το δε κόστος πωληθέντων είναι από τις πιο σημαντικές δαπάνες που 

πρέπει να συμπληρωθούν, ειδικότερα όταν το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά επιχείρηση με 

εμπορική ιδιότητα. 

Κάθε φορά που θα θέλουμε να προσθέσουμε μία νέα δαπάνη σε αυτή την κατηγορία θα κάνουμε 

κλικ στο κουμπί  
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Ενότητα 5 

Στη συνέχεια, για τη συμπλήρωση της επόμενης ενότητας, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από 

την καρτέλα Συμβουλευτική, το υποπεδίο Ενότητα 5.  

 

Εικόνα 54: Επιλογή υποπεδίου :Ενότητα 5 

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα έσοδα της επιχείρησης σε βάθος τριετίας. Για κάθε νέο προϊόν 

κάνουμε κλικ στο κουμπί . 

Αφού συμπληρώσουμε το όνομα και την τιμή του προϊόντος, κάνουμε μία σύντομη τεκμηρίωση 

για τον καθορισμό της τιμής μονάδας, και έπειτα συμπληρώνουμε τις προβλεπόμενες ποσότητες 

πωληθέντων για τα τρία έτη λειτουργίας στα οποία και αναφερόμαστε. 

Για την επιτυχή υποβολή όλων των στοιχείων της Ενότητας 3 στη βάση δεδομένων της 

πλατφόρμας APfSE, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο Υποβολή. 
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Εικόνα 55: Έσοδα σε βάθος Τριετίας 

 

Αποσύνδεση από την Πλατφόρμα APfSE 

Για να αποσυνδεθεί ο χρήστης από την πλατφόρμα APfSEοδηγεί το βέλος του ποντικιού στο πεδίο 

χαιρετισμού (Γεια σου, ofeloumenos) που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία χωρίς να κάνει 

«κλικ», και στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο Αποσύνδεση κάνοντας «κλικ» πάνω σε αυτό. 
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Εικόνα 56: Αποσύνδεση χρήστη 
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Ενότητα 2: Ενημέρωση και παρακολούθηση Επίσημης ιστοσελίδας έργου (Del. 

2.2.1 Project website input) 

Σε συνέχεια της δημιουργία του επίσημου διαδικτυακού  τόπου του έργου Action Plan for Social 

Entrepreneurship είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσίαση του με πρωταρχικό 

γνώμονα την άρτια αισθητική, την λειτουργικότητα αλλά και την εύκολη διαχείριση του 

περιεχομένου του. Ο επίσημος ιστότοπος του Έργου φιλοξενεί γενικές πληροφορίες σχετικά με 

το έργο Action Plan for Social Entrepreneurship που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020, καθώς και 

όλη την πληροφόρηση που άπτεται αυτού, ο ανάδοχος φρόντιζε για την συνεχή ενημέρωση και 

επικαιροποίηση του ιστότοπου. 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.apfse.eu 

Συγκεκριμένα η παρακολούθηση της Πλατφόρμας μπορεί να αποτυπωθεί στις κάτωθι διαφάνειες: 

http://www.apfse./
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