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Παράρτημα 3. 
 

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο 
Ζωής 

 

Αρ. Ι Θέμα. Επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση 

1. Κατανόηση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της 
αυτοαπασχόλησης 

2. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της 
επιχειρηματικότητας και της Επιχειρηματικότητας ως Τρόπου Ζωής; 

3. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της 
Επιχειρηματικότητας ως Τρόπου Ζωής; 

4. Ποιες είναι οι ομοιότητες μεταξύ της επιχειρηματικότητας και της 
Επιχειρηματικότητας ως Τρόπου Ζωής; 

5. Κατανόηση των προσόντων και του περιβάλλοντος για την 
αυτοαπασχόληση 

6. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
σήμερα οι αυτοεργοδοτούμενοι επαγγελματίες; 

 
 
 

Αρ. ΙΙ Θέμα. Επιχειρηματικότητα ως Τρόπος Ζωής 

1. Ποια χαρακτηριστικά είναι αντιπροσωπευτικά ενός lifestyle 
επιχειρηματία; 

2. Είναι καλή ιδέα να γίνω lifestyle επιχειρηματίας; 

3. Ικανότητες αυτοεργοδοτούμενων επιχειρηματιών 

4. Ποιες ικανότητες χρειάζεται να έχει ο αυτοεργοδοτούμενος 
επιχειρηματίας; 

5. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της Επιχειρηματικότητας ως Τρόπου Ζωής; 

6. Καλή πρακτική στην Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 
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Αρ. ΙΙΙ Θέμα. Επιχειρηματικές αρχές και Μάρκετινγκ στην 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 

1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσω για να 
αναπτύξω τη δική μου επιχείρηση; 

2. Επιχειρηματικές αρχές στην Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 

3. Ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να έχει υπόψη του ένας lifestyle 
επιχειρηματίας; 

4. Πώς μπορώ να προωθήσω τη δική μου επιχείρηση – τι πρέπει να 
γνωρίζω; 

5. Πώς μπορώ να αναπτύξω το επιχειρηματικό μου σχέδιο; Τι πρέπει να 
γνωρίζω για τις κύριες αρχές του επιχειρηματικού σχεδίου; 

6. Κύρια μέρη του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

7. Η σημασία και η επιρροή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 

8. Ποιες αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχει υπόψη 
του ένας lifestyle επιχειρηματίας; 

9. Η σημασία της ΤΠΕ για την επιχειρηματικότητα ως τρόπο ζωής 

10. Προϋποθέσεις για τη χρήση της ΤΠΕ για την επιχειρηματικότητα ως 
τρόπο ζωής 

11. Τα βασικά στοιχεία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και το 
GDPR στην Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 

12. Εφαρμογή της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 

 
 
 
Ιστορίες Επιτυχίας αυτοαπασχόλησης που βασίζονται στην 
Επιχειρηματικότητα ως Τρόπο Ζωής 
 

Αρ. Τίτλος Ιστορίας 

1. Nerijus– ο Σιδηρουργός 
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2. Η Toma και το ζαχαροπλαστείο της “Cherry on Top” 

3. Da Viny music 

4. Αντρέας: Ένας πραγματικός πολεμιστής που δημιούργησε μια ομάδα 
με «Πολεμιστές» 

5. Ανακαλύπτοντας το πάθος μου για το ράψιμο 

6. Η ζωγραφική είναι το μεγαλύτερο μου πάθος στη ζωή 

7. Ένας λόγος για να είστε χαρούμενοι κάθε μέρα 

8. Τα σχέδια με χέννα διακοσμούν το σώμα και ικανοποιούν την ψυχή 

9. Χαμογελάστε για την Κάμερα 

10. Headknot- Ομορφιά και Άνεση με την Maya 

11. Υπεύθυνος ανάπτυξης κοινωνικών έργων 

12. Bioras, αποσμητικό χώρου 

 


