
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων ασχολείται µε την έρευνα των τρόπων 
βελτίωσης της κερδοφορίας, της ανόδου της αξίας των µετοχών, της 
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης του 
πελάτη του. Ειδικότερα, ο σύµβουλος επιχειρήσεων, παρακολουθεί, 
µελετά προσεκτικά, προβλέπει, εκτιµά, συνυπολογίζει και προτείνει 
τρόπους βελτίωσης ή ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, σε ένα ευρύ 
πεδίο εφαρµογών που αφορούν στη σύγχρονη επιχείρηση. Παράλληλα 
δε, εντοπίζει τα προβλήµατα µιας επιχείρησης και προτείνει λύσεις 
ανάλογα µε την περίσταση, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Η έκταση των παρεχόµενων συµβουλών µπορεί 
να αφορά στους τοµείς και τους τρόπους επέκτασης της διαφηµιστικής 
εκστρατείας και προώθηση των πωλήσεων ή να αφορά στην πιθανή 
επέκταση της επιχείρησης µε συγχώνευση ή µε εξαγορά. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του συµβούλου, είναι η έρευνα 
σε βάθος και ο εντοπισµός των στοιχείων που θα πρέπει να 
προσεχθούν και να αναλυθούν. Οι συνήθεις επαγγελµατικές του 
δραστηριότητες αφορούν συλλογή πληροφοριών σχετικών µε τη 
βιοµηχανία, την αγορά, τον ανταγωνισµό, τις ευκαιρίες για κερδοφόρες 
επενδύσεις, δανειοδοτήσεις ή άλλες χρηµατοδοτήσεις για λογαριασµό 
του πελάτη, η επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών, η διενέργεια 
συνεντεύξεων - προσωπικών ή τηλεφωνικών - µε άτοµα που έχουν 
ειδικές γνώσεις πάνω σε σχετικά θέµατα, η προετοιµασία 
διαγραµµάτων, εκθέσεων, αναφορών και παρουσιάσεων και η 
συνεργασία στα πλαίσια οµάδας για τη συνολική θεώρηση της 
πρότασης. 

Συνθήκες Εργασίας: 
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων εργάζεται κυρίως σε χώρους γραφείων µε ασφαλείς, υγιεινές, 
σύγχρονες και ευχάριστες συνθήκες. Η εργασία ενός συµβούλου έχει αυξηµένη ευθύνη και 
αναπόφευκτο άγχος, ενώ η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί συχνό φαινόµενο καθώς ο 
όγκος της δουλειάς είναι συνήθως µη προβλέψιµος. Η εργασιακή εβδοµάδα ενός συµβούλου 
διαρκεί τις περισσότερες φορές πολύ περισσότερο από αυτήν ενός κανονικού εργαζοµένου. 
Είναι πολύ πιθανό ο σύµβουλος να χρειαστεί να µετακινηθεί σε διάφορες πόλεις ή περιοχές, 
ακόµα και στο εξωτερικό, για να συνεργαστεί µε πελάτες ή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
στοιχεία. Απαιτείται ακόµα συνεργασία στα πλαίσια οµάδας και συνδιαλλαγές µε άλλα άτοµα 
ή επιχειρήσεις. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων, αποτελεί ένα επάγγελµα σύγχρονο για δυναµικούς ανθρώπους, 
µε διορατικότητα και πολύ καλή γνώση της αγοράς καθώς και των σύγχρονων προβληµάτων 
που απασχολούν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδά της. Οι οργανωτικές ικανότητες, η 
προσοχή στην ακρόαση και στις συνοµιλίες µε τους πελάτες του, η ευγένεια, η ικανότητα να 
εξετάζει σε βάθος και να µελετά προσεκτικά καταστάσεις και συνθήκες, η ικανότητα 
παραγωγής ιδεών, πρωτοτυπίας σκέψης και η αµεσότητα στις αντιδράσεις του, αποτελούν 
βασικά χαρακτηριστικά του συµβούλου επιχειρήσεων. Πάνω από όλα όµως, πρέπει να είναι 
ικανός στην επίλυση προβληµάτων και πειστικός στην παράθεση των επιχειρηµάτων και των 
προτάσεών του. Επίσης, χρειάζεται να λειτουργεί αρµονικά και εποικοδοµητικά στα πλαίσια 
της οµάδας, να έχει οργανωτικά και ηγετικά προσόντα. Τέλος, οφείλει να διαθέτει αυξηµένες 
φυσικές αντοχές, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθµούς του 
επαγγέλµατος. 



. 

Σπουδές: 
Σπουδές συµβούλου επιχειρήσεων µπορούν να γίνουν στα τµήµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, όπου η διάρκεια των σπουδών στα ΑΕΙ είναι τέσσερα χρόνια, στα δε ΑΤΕΙ 
είναι οχτώ εξάµηνα συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρεωτικής εξάµηνης πρακτικής άσκησης 
των σπουδαστών. Οι πτυχιούχοι των παραπάνω τµηµάτων µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πράγµα που προσδίδει σηµαντικό εφόδιο 
για την είσοδο στον κλάδο και για την κατάκτηση των υψηλότερων κλιµακίων της ιεραρχίας. 
Οι ξένες γλώσσες και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελούν απαραίτητα εφόδια για 
κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει καριέρα στο χώρο αυτό. 

Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Ο σύµβουλος επιχειρήσεων µπορεί να εργαστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισµό του 
ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο, είτε 
ως στέλεχος εταιρειών. Οι προοπτικές για το επάγγελµα αυτό είναι ευνοϊκές ιδιαίτερα σε 
περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης. Οι αποδοχές τους σε όλα τα στάδια της καριέρας τους είναι 
συγκριτικά πολύ υψηλές, αλλά αναγκάζονται να εργαστούν πολλές ώρες ανταγωνιστικά σε 
βάρος της προσωπικής ζωής και του ελεύθερου χρόνου τους. Η επέκταση των υπηρεσιών 
οικονοµικού περιεχοµένου, η πολυπλοκότητα της αγοράς µε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 
και η αυξάνουσα ανταγωνιστικότητά τους, ευνοεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των 
συµβούλων επιχειρήσεων. 

Πηγή πληροφόρησης http://epagelmata.oaed.gr 


