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Ο όρος δεοντολογία προέρχεται από τη λέξη 
δέον (του ρήματος δει) που σημαίνει πρέπει, 
αρμόζει, είναι αναγκαίο και τη λέξη λόγος 
 

Ο όρος δεοντολογία επαγγέλματος σημαίνει: 
διεξαγωγή έργου ή εξάσκηση επαγγέλματος 
σύμφωνα με τους νόμους, τους ηθικούς 
κανόνες ή το εθιμικό δίκαιο 
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 Είναι το σύνολο των κανόνων & αρχών που 
πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά ενός 
επιστήμονα στις επαγγελματικές του σχέσεις 
με τους συνανθρώπους του, τους 
συναδέλφους του και γενικά με όσους 
συναναστρέφεται κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος του 
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 Αντικείμενο: Κώδικες αξιών και αρχών 
 
 Διάκριση ορθού και λάθους 
  
 Δυνατότητα επιλογής μεταξύ εναλλακτικών 

τρόπων δράσης 
 
 Καθορίζει την ανθρώπινη συμπεριφορά 

 
 Διέπει τις σχέσεις μας με τους άλλους 

ανθρώπους 
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Προστασία των Εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων 

Όλοι οι υπάλληλοι της McDonald’s οφείλουν 
να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία 
της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένου του πιο 
πολύτιμου περιουσιακού της στοιχείου: του 
εμπορικού σήματος 

 Είναι υπεύθυνοι για την ορθή χρήση και την 
προστασία των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρίας και οφείλουν να τα χρησιμοποιούν 
μόνο για νόμιμους λόγους επιχειρηματικής 
φύσης 



 
 

 Στο πλαίσιο εμπορικών, βιομηχανικών και 
εμπορικών συναλλαγών απαγορεύεται κάθε 
πράξη με σκοπό τον ανταγωνισμό που 
αντίκειται στα χρηστά ήθη (Ν. 146 /1914) 
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  Παραπλανητική διαφήμιση 
  Μη τήρηση των προϋποθέσεων εκποίησης 

εμπορευμάτων 
  Διάδοση αναληθών ειδήσεων σχετικά με τις 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 
  Χρήση επωνυμίας ή διακριτού γνωρίσματος 

άλλης επιχείρησης, με τρόπο που μπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση 

Μη τήρηση του βιομηχανικού ή εμπορικού 
απορρήτου 
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• Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η 
επιχειρηματικότητα αποτελεί τον τέταρτο 
παραγωγικό συντελεστή 
 

• Την ορίζουν ως την ικανότητα που έχουν 
ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος 
σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και 
να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους 
άλλους τρεις συντελεστές για να γίνει η 
παραγωγή 
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 Σημαίνει κάθε προσπάθεια για τη δημιουργία 
 μιας νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, 
 όπως το ελεύθερο επάγγελμα, καθώς και η  
επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που  
γίνεται από ιδιώτη ή ομάδα ιδιωτών ή από 

επιχειρήσεις 
 

            &                              
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• Συνδυάζει γνώσεις από πολλά διοικητικά & 
οικονομικά πεδία: 
 

 Management 
 Γενική Λογιστική 
 Marketing 
 Συμπεριφορά Καταναλωτή 
 Επιχειρησιακή έρευνα 
 Διοίκηση Παραγωγής 
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 Επιχειρηματικό πνεύμα είναι η διάθεση και η 
ικανότητα να αξιοποιεί κανείς τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές του σύμφωνα με τις εκάστοτε 
συνθήκες, ώστε να αποφέρουν οικονομικό 
όφελος (Βενιοπούλου & Ζαννή 
Τελιοπούλου,1997) 
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 Η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου από έναν 
ικανό επιχειρηματία 
 

  Ανάληψη κινδύνου 
 Υπευθυνότητα 
 Ικανότητα λήψης απόφασης 
 Πρωτοβουλία 
 Επικοινωνιακή ικανότητα 
  Ικανότητα στην Οργάνωση & Διοίκηση  
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 Επιχειρηματίας   
 
  Καινοτομεί και μιμείται δημιουργικά 
 Συντονίζει τους παραγωγικούς συντελεστές 
 Λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις 
 Αξιοποιεί κάθε ευκαιρία κέρδους 
 Δημιουργεί κάθε ευκαιρία κέρδους 

 
 

MSc  Αντωνία Μανιάτη 

 
 

 



 Ο επιχειρηματίας «ενώνει κάθε κομμάτι του 
επιχειρηματικού πάζλ τη σωστή στιγμή και με τον 
αρτιότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει κέρδος 
και ανταγωνιστικότητα» 
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 Ο επιχειρηματίας αξιοποιεί ή συλλαμβάνει μια 
νέα ιδέα – καινοτομεί: 
 

       Δημιουργεί ένα νέο ή καλύτερο προϊόν 
       Χρησιμοποιεί νέες μεθόδους παραγωγής και 

οργάνωσης της επιχείρησης 
      Δημιουργεί μια νέα αγορά 
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Σας ευχαριστώ 
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