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Εισαγωγή 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών και στοιχείων, για την δημιουργία έγκυρου και πλήρους οδηγού-βοηθήματος 

χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 

Αρχικά, στο πρώτο μέρος θα προσεγγίσουμε θεωρητικά την έννοια της επιχείρησης, της 

επιχειρηματικότητας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και του σύγχρονου επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, ενώ θα ακολουθήσει και μια μικρή ιστορική αναδρομή. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει μια θεωρητική καταγραφή και ανάλυση των εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, έγινε μία προσπάθεια καταγραφής όλων των διαθέσιμων 

εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης επιχειρήσεων, αλλά και των δυνατοτήτων 

επιδότησης και επιχορήγησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι οποίες είναι ενεργές κατά 

την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος 

οδηγός.  

Η συγκυρία συγγραφής της εργασίας συμπίπτει αφενός με την καρδιά της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020, και αφετέρου με μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την 

επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αρωγός της προσπάθειας αυτής είναι η 

Ευρωπαϊκή ένωση, με το νέο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη (Πακέτο Junker). Η λογική 

του επενδυτικού σχεδίου είναι, αφενός να αποδεσμεύσει την υπάρχουσα ρευστότητα στην 

αγορά, αφετέρου να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 

ευρωπαϊκής οικονομίας.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α-ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Ι) ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ξεκινώντας θα δοθούν οι ορισμοί της επιχείρησης, της επιχειρηματικότητας, της πράσινης 

επιχείρησης και του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, έννοιες απαραίτητες ώστε 

στη συνέχεια να εντρυφήσουμε στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Α) Η έννοια της επιχείρησης και της επιχειρηματικότητας. 

Ως Επιχείρηση, νοείται μια αυτόνομη οικονομική μονάδα, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

οργάνωση των παραγωγικών συντελεστών της, καθώς και τη διαχείριση των συναλλαγών 

της, με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιδιώκει πάντα το μέγιστο δυνατό κέρδος της. Η Επιχείρηση 

είναι ένας οργανισμός, ο οποίος δαπανά πόρους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, 

ενώ αποζημιώνεται για αυτές τις δαπάνες, από την πώληση των προϊόντων (που παρήγαγε), 

αλλά και από τις υπηρεσίες που πρόσφερε.
1
 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες , μικρές , και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Ως μεσαία επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. 

 Ως μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. 

 Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 

10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.   

Η όρος «επιχειρηματικότητα» προέρχεται από το ρήμα επιχειρώ, που σημαίνει ενεργώ με 

συγκεκριμένο στόχο.
2
 Στόχος είναι η δημιουργία και διάθεση μελλοντικών προϊόντων και 

                                                      
1
http://isologismos.net/index.php/ti-einai-epixeirisi 

2
https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Papathanasiou/publication/268189084_ IMPLEMENTATION_  

OF_BEST_PRACTICE_IN_ORDER_TO_STIMULATE_ENTREPRENEURSHIP_IN_NATIONAL_AND_LO

CAL_LEVEL_REGION_OF_CENTRAL_GREECE_THE_DOMESTIC_AND_INTERNATIONAL_EXPERIE

NCE/links/54635bb10cf2c0c6aec44858/IMPLEMENTATION-OF-BEST-PRACTICE-IN-ORDER-TO-

https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Papathanasiou/publication/268189084_
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υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας, και 

αυτό επιτυγχάνεται με την κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. 

Επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η προσεκτική ανάλυση (πώς, από ποιον 

και με τι επιπτώσεις) της διαδικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και 

αξιοποίησης τους. 

Η επιχειρηματικότητα εστιάζει τη προσοχή της στον επιχειρηματία, που δημιουργεί και 

αναπτύσσει την επιχείρηση του, στο περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η δραστηριότητα, 

καθώς και στα ευρύτερα οφέλη και πλεονεκτήματα που διοχετεύονται στην οικονομία μέσω 

της δράσης της.  

Ευρύτερα, ο όρος επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνει τις προϋποθέσεις για τη γρήγορη 

μεγέθυνση των νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, για 

τα άτομα που δημιουργούν καινοτομώντας, επιχειρηματικές ευκαιρίες ανεξάρτητα από τους 

πόρους που κατέχουν. 

Η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε
3
 : 

 αμιγή επιχειρηματικότητα και σε 

 μεικτή επιχειρηματικότητα. 

Η αμιγής επιχειρηματικότητα εξασκείται χωρίς ο επιχειρηματίας να διαθέτει άλλα 

παραγωγικά μέσα (πχ. μηχανήματα), παρά μόνο την προσωπική του συμβολή. Κεντρικό ρόλο 

παίζει η προσωπικότητα του, με όλα τα χαρακτηριστικά της, τα οποία εκφράζονται με τη 

σύλληψη και την αξιοποίηση μιας νέας παραγωγικής ιδέας. 

Η μικτή επιχειρηματικότητα ασκείται όταν ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται 

αναλαμβάνοντας και άλλους ρόλους, που εύκολα μπορούν να υλοποιηθούν από άλλα άτομα ή 

φορείς της οικονομίας, όπως από διοικητικά στελέχη ή το τραπεζικό σύστημα. 

Ένας άλλος διαχωρισμός της επιχειρηματικότητας είναι σε
4
: 

 ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship), η οποία αναπτύσσεται από τα στελέχη 

μίας υφιστάμενης επιχείρησης και 

                                                                                                                                                                      
STIMULATE-ENTREPRENEURSHIP-IN-NATIONAL-AND-LOCAL-LEVEL-REGION-OF-CENTRAL-

GREECE-THE-DOMESTIC-AND-INTERNATIONAL-EXPERIENCE.pdf 
3
Γκαγκάτσιος Ι. (2011) «Καινοτομία- επιχειρηματικότητα-επιχειρήσεις» 

4
www.lib.teipat.gr/ptyxiakes/sdo/sdo_de/2011-2014/10146pe.pdf 
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 σε startup, στη δημιουργία δηλαδή μίας νέας επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, 

άλλοτε πρόκειται για επιχειρηματικότητα ανάγκης και άλλοτε για επιχειρηματικότητα 

ευκαιρίας.  

Β) Τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα; 

Ο όρος «πράσινη» ως προσδιορισμός της επιχειρηματικότητας έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε 

απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους.  Έτσι, πράσινη χαρακτηρίζεται μια επιχειρηματική 

δράση με περιβαλλοντικούς στόχους αλλά και μια επιχείρηση που σε σχέση με το χρόνο αλλά 

και με τους ανταγωνιστές της, έχει επιδείξει βελτιωμένη περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Η 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων, είναι αναγκαία και 

σημαντική λόγω του μεγάλου αντίκτυπου, που η λειτουργία τους έχει στο φυσικό 

περιβάλλον. Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις με περιβαλλοντικό 

προσανατολισμό , έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα πράσινης επιχειρηματικότητας 
5
. 

Οι πράσινες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: 

 Παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών (μεταξύ άλλων και ο πράσινος τουρισμός). 

 Παραγωγή και εμπορία περιβαλλοντικών αγαθών (π.χ. βιολογικά προϊόντα). 

 Ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία αγαθών και υλών, για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ.τεχνολογίες απορρύπανσης και 

ανακύκλωσης αποβλήτων). 

 Κατασκευή περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων (π.χ. μελέτη, κατασκευή, εμπορία 

συστημάτων ΑΠΕ, ενεργειακά κτίρια). 

Μία υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί βαθμιαία σε πράσινη, λαμβάνοντας μέτρα 

και εφαρμόζοντας μεθόδους, που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της ενέργειας που 

καταναλώνει. Απλά μέτρα, πολλές φορές μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

 

 

 

                                                      
5
Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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Γ) Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι δυνατόν να διακριθεί σε δύο βασικές 

κατηγορίες, το operating και το remote. 
6
Το operating  περιβάλλον αποτελείται από πολλούς 

διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν πολλά κοινά σημεία, όπως οι 

καταναλωτές, οι ανταγωνιστές, οι αγορές εργασίας. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από 

τις στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων.  

Από την άλλη, το remote περιβάλλον περιλαμβάνει οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, 

νομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Το περιβάλλον αυτό δεν επηρεάζεται από τη 

λειτουργία των επιχειρήσεων μεμονωμένα, αλλά το ίδιο επηρεάζει με τις αποφάσεις του, τις 

στρατηγικές κινήσεις των επιχειρήσεων.  

ΙΙ) Σύντομη ιστορική αναδρομή. 

Ιστορικά, η επιχείρηση έχει γίνει αντικείμενο πολυεπίπεδων αναγνώσεων και 

ερμηνειών.
7

Σήμερα οικονομολόγοι, ιστορικοί  και  κοινωνιολόγοι προσπαθούν να 

περιγράψουν μέρη ή το όλον  του  τρίπτυχου:  επιχειρηματία-επιχείρηση-επιχειρηματικότητα. 

Οι   απαρχές  αυτού,  του ειδικού τομέα της ιστορικής επιστήμης έχουν εντοπιστεί στα χρόνια 

πριν τη μεγάλη κρίση του 1929, στο πανεπιστημιακό κλίμα του Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Η 

ιστορία των επιχειρήσεων που γεννήθηκε στο Μεσοπόλεμο, στους κόλπους της οικονομικής 

θεωρίας  και  της οικονομικής ιστορίας, προέκυψε και ως απόρροια των οικονομικών και 

κοινωνικών  συνθηκών στις ΗΠΑ τη  δεκαετία του 1940. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον,  τουλάχιστον  για  τη  γαλλική  ιστορία  των  επιχειρήσεων,  ο  

ορισμός  που δίδεται  στην εγκυκλοπαίδεια στο  λήμμα entreprendre, καθώς δηλώνει  γενικώς 

την ανάληψη και επιτυχή έκβαση μιας οικονομικής υπόθεσης, μιας διαπραγμάτευσης. 

Αντίστοιχα το λήμμα entrepreneur δηλώνει τον εργολάβο,  εκείνον  που  αναλαμβάνει  ένα 

έργο, ή πιο συγκεκριμένα τον κατασκευαστή π.χ. πλοίου για  λογαριασμό  κάποιου αγοραστή.  

Μεταπολεμικά ένα «νέο» αντικείμενο  πυκνώνει  τις  εμφανίσεις  του στην αμερικάνικη 

ιστοριογραφική σκηνή, αυτό της μεγάλης επιχείρησης (big business). Επρόκειτο για μια  

                                                      
6
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D327/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF

%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE

%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/03.%20%CE%95%CE%9E%CE%A9%CE%

A4%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%C

E%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CF

%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%87%

CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.pdf 
7
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/7648/1/INR_Chatziioannou_07_03.pdf 
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διαφορετική  οικονομική  δημιουργία  από  την  αποικιοκρατική  ή την πρώιμη  χρονολογικά  

επιχείρηση.  Η μεγάλη  επιχείρηση ήταν ένας  θεσμός  που χρηματοδοτούσε,  παρήγαγε  και  

διαχειριζόταν αγαθά και  υπηρεσίες. Τέτοια παραδείγματα ήταν οι σιδηρόδρομοι, οι   μεγάλες   

μεταποιητικές  επιχειρήσεις και οι  τράπεζες. 

Τέλος οι πιο γόνιμες κατευθύνσεις για τη μελέτη και την ευδοκίμηση της 

επιχειρηματικότητας μέσα στον ιστορικό χρόνο εντοπίζονται: α) στην προσωπικότητα του 

επιχειρηματία, β) στα  επιχειρηματικά δίκτυα και γ) στην κουλτούρα (οικονομικές 

λειτουργίες της κουλτούρας,   εθνικά χαρακτηριστικά).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ι) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α) Τραπεζικός δανεισμός. 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων σήμερα, είναι ο τραπεζικός 

δανεισμός. 

 Οι τράπεζες παρέχουν δύο κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: 

 Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ρευστότητας της 

επιχείρησης και είναι συνήθως μικρής διάρκειας. 

 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια που περιλαμβάνουν: 1) τα δάνεια εγκατάστασης και 2) τα 

δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων είναι 

υψηλότερο από το επιτόκιο των δανείων κεφαλαίου κίνησης, λόγω της μεγαλύτερης 

διάρκειας τους. 

α) Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης διακρίνονται σε: 

 ανοιχτά δάνεια, όπου χορηγείται στις επιχειρήσεις πιστωτικό όριο και μπορούν να 

δανείζονται μέχρι να το καλύψουν, και το όριο τους εξαρτάται από τον τζίρο της 

επιχείρησης και  

 στους αλληλόχρεους λογαριασμούς.  

β) Τα μακροπρόθεσμα δάνεια δίνονται: 

 για τη χρηματοδότηση έως 100% της επαγγελματικής στέγης, η διάρκεια τους 

κυμαίνεται από 3 έως 30 χρόνια, ενώ για νέους επιχειρηματίες οι τράπεζες παρέχουν 

συνήθως περίοδο χάριτος, όπου οι επιχειρηματίες καλούνται να πληρώσουν μόνο τους 

τόκους, και τα έξοδα των δανείων που χρεώνουν οι τράπεζες δεν ξεπερνούν το 1% και 

 για τη χρηματοδότηση προμήθειας επαγγελματικού εξοπλισμού, συνήθως 15ετούς 

διάρκειας.  

Β) Ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης μέσω τράπεζας ή θυγατρικής εταιρείας της τράπεζας 

είναι το leasing ή χρηματοδοτική μίσθωση
8
  όπως αποδίδεται στα Ελληνικά. Το leasing είναι 

                                                      
8
www.e-kyklades.gr/images/Leasing_F9432pdf 
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ένας σύγχρονος και συμφέρων τρόπος χρηματοδότησης, μέσω του οποίου οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος και τη νομική τους 

μορφή, μπορούν να αποκτήσουν τα ακίνητα ή κινητά στοιχεία που επιλέγουν για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους,  χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους ή να καταφύγουν στις 

κλασσικές μορφές δανεισμού.  

H χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αποτελεί έναν ευρέως διαδεδομένο τρόπο απόκτησης 

επαγγελματικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, χωρίς τη δέσμευση κεφαλαίων. Η μίσθωση 

συνάπτεται ανάμεσα σε μια εταιρεία leasing, που αγοράζει από τον προμηθευτή τον 

εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις, προκειμένου να τα διαθέσει στην επιχείρηση. Η επιχείρηση 

στη συνέχεια εκμισθώνει τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση. 

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες leasing:  

 Άμεση μίσθωση (Direct leasing). 

 Πώληση και επαναμίσθωση πάγιων στοιχείων (Sale & Lease Back). 

 Συνεργασία εταιρίας leasing με προμηθευτή και μισθωτή (Ventor Leasing). 

 Μίσθωση με παροχή υπηρεσιών (Service Leasing). 

 Συμμετοχική μίσθωση (Leveraged Leasing). 

 Διεθνής μίσθωση (Off shore Leasing). 

 Μίσθωση κατά παραγγελία (Custom Lease). 

Γ) Το Factoring ή Πρακτόρευση (εκχώρηση) απαιτήσεων, αποτελεί έναν άλλον τρόπο 

κάλυψης των απαιτούμενων κεφαλαίων. 

Στη πρακτόρευση (εκχώρηση) απαιτήσεων οι τράπεζες ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν με αυτή τη δραστηριότητα, συνάπτουν σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και της 

τράπεζας ή εταιρείας, με αντάλλαγμα τις απαιτήσεις της επιχείρησης έναντι των πελατών ή 

οφειλετών.  

Το factoring είναι ένα εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό προϊόν. Αποτελεί μια τριμερή 

συναλλαγή μεταξύ: (α) ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού (factor), (β) μιας επιχείρησης 
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(προμηθευτής) που πωλεί αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες επί πιστώσει στους (γ) αγοραστές-

πελάτες της. Το factoring αφορά κυρίως βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.  

Ο factor αγοράζει τις απαιτήσεις (εισπρακτέα) του προμηθευτή, δηλαδή τα τιμολόγια επί 

πιστώσει, και από εκεί και πέρα διαχειρίζεται την πίστωση που έχει δοθεί στους αγοραστές-

πελάτες ως την τελική της είσπραξη, χορηγώντας άμεσα προκαταβολή (περίπου το 80%) επί 

της τιμολογιακής αξίας. 
9
 

Το factoring αναφέρεται κυρίως στις μικρομεσαίες παραγωγικές και εμπορικές εταιρείες, που 

πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις, καθώς και στις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε 

πελατολόγιο επαναλαμβανόμενων παραγγελιών. Επίσης ενδιαφέρει εξαγωγικές μονάδες που 

διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις ξένες αγορές και σε εισαγωγικές εταιρείες 

που προμηθεύονται ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα προς διάθεση στην εγχώρια αγορά.  

Για να συνεργαστεί ο factor με την επιχείρηση, θα πρέπει η τελευταία να πληροί ορισμένες 

προϋποθέσεις, που σχετίζονται με τον τζίρο της, την κερδοφορία της και την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιείται. 

Οι ωφέλειες που προκύπτουν από τη χρήση του factoring αφορούν τους παρακάτω τομείς: 

 Διαχειριστικό κόστος παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων. 

 Αύξηση της ρευστότητας (μέσω της προεξόφλησης μέρους των απαιτήσεων). 

 Δυνατότητα κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου. 

 Πληροφόρηση σχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότητας νέων συνεργασιών. 

 Βελτίωση της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης. 

 Δυνατότητα στην επιχείρηση να παράσχει καλύτερους όρους πώλησης. 

 Μέσω του factoring, επιτυγχάνεται η άντληση ρευστότητας σε σταθερή και 

προβλέψιμη βάση. Τέλος, η πλέον σημαντική ίσως αναπτυξιακή λειτουργία του 

θεσμού αυτού είναι η δυνατότητα διείσδυσης στις ξένες αγορές, με μειωμένο 

επιχειρηματικό ρίσκο, μέσω της  έγκυρης αξιολόγησης των συνεργατών  εξωτερικού 

από την εταιρεία factoring. 

                                                      
9
www.eber.gr/download.php?id=54272,347,2 
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Τα είδη Factoring είναι τα εξής:  

 Εγχώριο Επιχειρηματικό Factoring. 

Το εγχώριο factoring αφορά σε εγχώριες πιστώσεις, όπου ο προμηθευτής και ο 

οφειλέτης μπορεί να είναι εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις, που ασχολούνται με 

χονδρεμπόριο ή λιανεμπόριο και χωρίζεται σε :  

Factoring με αναγωγή, δηλαδή χρηματοδότηση, διαχείριση και είσπραξη χωρίς 

ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα, σε περίπτωση αδυναμίας 

πληρωμής από τους οφειλέτες. Ο πιστωτικός κίνδυνος παραμένει στον προμηθευτή, 

ενώ η εταιρεία χρηματοδοτεί με προκαταβολές έναντι εκχωρημένων απαιτήσεων, 

τηρεί το καθολικό των πελατών της επιχείρησης, των οποίων έχουν εκχωρηθεί οι 

απαιτήσεις, διαχειρίζεται τις εκχωρημένες απαιτήσεις και αξιολογεί τη φερεγγυότητα 

των πελατών της επιχείρησης. 

Factoring χωρίς αναγωγή, δηλαδή χρηματοδότηση, διαχείριση και είσπραξη με 

ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα, σε περίπτωση αδυναμίας 

πληρωμής από τους οφειλέτες.  Η εταιρεία καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο, και 

επιπρόσθετα παρέχει όλες τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Προεξόφληση τιμολογίων, δηλαδή χρηματοδότηση χωρίς ανάληψη του πιστωτικού 

κινδύνου από τον πράκτορα και χωρίς διαχείριση των απαιτήσεων του προμηθευτή. 

Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής εξακολουθεί να εισπράττει τις εκχωρημένες 

απαιτήσεις του, υποχρεούται όμως κάθε φορά να αποδίδει το εισπραγμένο ποσό κατά 

τον συμφωνημένο χρόνο και τρόπο. 

 Διεθνές Factoring. 

Το διεθνές factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εμπορικά με 

το εξωτερικό και χωρίζεται σε :  

Εξαγωγικό Factoring, όπου οι εταιρείες factoring συνεργάζονται με ξένες εταιρείες 

factoring, στις περισσότερες χώρες του κόσμου και παρέχουν χρηματοδότηση έναντι 

εκχωρημένων εξαγωγικών απαιτήσεων. Συνήθως γίνεται με ανάληψη του πιστωτικού 

κινδύνου από τον πράκτορα (χωρίς αναγωγή). Λειτουργεί με τη συνεργασία δύο 

πρακτόρων, της εγχώριας εταιρείας factoring αφενός, και της αντίστοιχης εταιρείας 

που εδρεύει στην χώρα του εισαγωγέα αφετέρου. Την εγγύηση πληρωμής του 



17 

 

εισαγωγέα - οφειλέτη αναλαμβάνει ο factor μέσω του αντίστοιχου πράκτορα του 

εξωτερικού. 

Εισαγωγικό Factoring, που αφορά εταιρείες από το εξωτερικό που εξάγουν προς την 

Ελλάδα και ζητούν factoring από πράκτορα της χώρας τους. Με αυτή τη διαδικασία ο 

εισαγωγέας εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους αγορών (μιας και εξασφαλίζεται ο 

εξαγωγέας) και διαπραγμάτευση της αξίας των εισαγομένων αγαθών. 

 Καταναλωτικό Factoring, που αφορά εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών 

ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, που θέλουν να προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο 

μακροπρόθεσμης πίστωσης στους πελάτες τους, πέραν των καταναλωτικών δανείων, 

πιστωτικών καρτών ή συναλλαγματικών.  

Είναι η χρηματοδότηση με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα του factoring στην 

Ελλάδα, αφού προσφέρει ευελιξία και χαμηλή επιβάρυνση χωρίς να αναγκάζει 

καταναλωτές και εμπόρους να εμπλέκονται σε χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης & 

έκδοσης πιστωτικής κάρτας ή υλικής εξασφάλισης και εγγύησης σε περίπτωση 

δανεισμού.  

 Μη χρηματοδοτικό factoring, όπου ο προμηθευτής δεν έχει χρηματοδοτικές ανάγκες, 

αλλά ενδιαφέρεται μόνο για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και τη διαχείριση 

των καλυπτόμενων απαιτήσεών του. H εταιρεία προσφέρει την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου, την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των αγοραστών, τη 

λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού πελατών, τη διαχείριση και είσπραξη 

των εκχωρημένων απαιτήσεων και την απόδοση των εισπραγμένων απαιτήσεων. 

Δ) Forfaiting. 

Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιόγραφων 

χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των τίτλων. Ο όρος forfaiting 

προέρχεται από το γαλλικό a forfait που σημαίνει απώλεια δικαιώματος. Πράγματι, βασική 

ιδιότητα του forfaiting, είναι η παραίτηση του forfaiter από το δικαίωμα αναγωγής κατά του 

προηγούμενου κατόχου των χρεωστικών εγγράφων. 

Συνήθως χρησιμοποιείται για μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης 

αφορά κυρίως τα κεφάλαια που απαιτούνται, για τις εξαγωγές εξοπλισμού προϊόντων και 

πρώτων υλών. Απαιτείται να διασφαλιστεί εγγυητική επιστολή από τη τράπεζα του εξαγωγέα. 
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Ο εκδοχέας (forfaiter) 
10

 δεν έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή (εξαγωγέα-

forfaitist), στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τον πρωτοφειλέτη (εισαγωγέα). Η 

φιλοσοφία του forfaiting,  βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μεταφορά του επιχειρηματικού 

κινδύνου (π.χ. εξόφληση τίτλων) και του πολιτικού κινδύνου (χώρες χωρίς πολιτική 

σταθερότητα),  από τον εξαγωγέα στον forfaiter.   

ΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Στα πλαίσια της επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας, πρώτος στόχος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η κινητοποίηση πόρων για επενδύσεις. 
11

Τα εργαλεία για να φτάσει η 

χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία είναι:  

 Η Ενιαία υποστήριξη και τεχνική βοήθεια. 

 Η Διαφάνεια στις επενδύσεις στην Ευρώπη και επιπλέον αναζήτηση εταίρων. 

 Η Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύονται 
12

: 

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις.  

Η ενίσχυση χορηγείται μέσω: 

 Επιχορήγησης. 

 Επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια). 

 Κεφαλαίων συνεπένδυσης. 

 Φορολογικών απαλλαγών. 

 Επιδότησης ενοικίου. 

 Εγγυοδοσίας.  

                                                      
10

http://ikee.lib.auth.gr/record/101270/files/gri-2008-1235.pdf 
11

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50017/PEROULAKIS_ependytiko_sxedio_kai_MME.pdf 
12

www.espa.gr 
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Α) Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς «ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Οι δράσεις οι οποίες ενεργοποιήθηκαν ή θα ενεργοποιηθούν, στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020, έχουν ως εξής: 

 Νεοφυής επιχειρηματικότητα. 

 Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

 Πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων. 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα 

υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο , εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση). 

 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξης των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές. 

 Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας-Επιχειρηματική επανεκκίνηση (άνω των 45 

ετών). 

 Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας-

Αναβάθμιση Υπηρεσιών helpdesk. 

 Ανάπτυξη, προώθηση και αξιοποίηση της ενιαίας ταυτότητας-Σήματος ποιότητας 

προϊόντων και υπηρεσιών του αγροτοδιατροφικού τομέα. 

 Ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 

και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί startup-Spinoff/spinout). 
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Β) Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε). 

Το ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης, 

μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας, αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του 

επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.  Ο 

συμπληρωματικός αυτός ρόλος, το καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
13

 Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε διαχειρίζεται τρία ταμεία 

χαρτοφυλακίου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 Το ταμείο επιχειρηματικότητας. 

 Το ταμείο εξοικονομώ κατ΄ οίκον. 

 Το ταμείο ενάλιο (ταμείο εγγυήσεων) .  

Αναμένεται, η μετατροπή του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα, με σκοπό να δοθεί η 

δυνατότητα σε μικρομεσαίες υγιείς επιχειρήσεις να βρουν κεφάλαια.  

Γ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 

Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας», σκοπό έχει την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους 

περιβαλλοντικούς πόρους. Επίσης προσδοκά την αύξηση της απασχόλησης , τη βελτίωση της 

συνεργασίας, την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική 

αναβάθμιση, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Δ) Χρηματοδότηση μέσω του HORIZON 2020. 

14
Ο Ορίζοντας 2020 αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ, 

διαθέσιμα σε διάστημα επτά χρόνων, από το 2014 μέχρι το 2020, χωρίς να υπολογίζονται οι 

ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που θα προσελκύσουν αυτά τα χρήματα. Υπόσχεται 

περισσότερες ανακαλύψεις και παγκόσμιες πρωτιές, καθώς επιδιώκει τη μεταφορά 

σπουδαίων ιδεών από το εργαστήριο στην αγορά. 

                                                      
13

www.etean.gr 
14

http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910 
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Ο Ορίζοντας 2020, που αποτελεί τη συνέχεια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, είναι το 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την εφαρμογή της "Ένωσης Καινοτομίας", μία από τις βασικές 

πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", που έχει ως στόχο τη διασφάλιση της 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. 

Οι ηγέτες της Ευρώπης και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζουν πολιτικά 

το πρόγραμμα, αφού θεωρείται ότι θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Συμφωνούν ότι η έρευνα αποτελεί επένδυση για το μέλλον και 

έτσι αυτή τοποθετείται στο επίκεντρο του σχεδίου της ΕΕ προς μία έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική 

αριστεία, τη βιομηχανική υπεροχή και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. 

Στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη παράγει επιστημονική έρευνα 

παγκόσμιου επιπέδου και ξεπερνά τα εμπόδια στην καινοτομία. 

ΙΙΙ) ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

Α) Ομολογιακά δάνεια. 

Ένας άλλος τρόπος χρηματοδότησης είναι τα ομολογιακά δάνεια. Τα ομόλογα (bonds) είναι 

μακροπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται είτε από το Δημόσιο είτε από ιδιωτικούς 

οργανισμούς (πχ τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ), και χρησιμοποιούνται για το δανεισμό 

κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό. 
15

 

Ο εκδότης των ομολόγων αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξυπηρετήσει πρώτα τις νόμιμες 

απαιτήσεις των ομολογιούχων (καταβολή των τόκων και επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου 

κατά τη λήξη της ομολογίας), ανεξάρτητα από το επίπεδο κερδών της επιχείρησης και μετά 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μετόχων.  

Το ποσό που δανείζεται μια επιχείρηση μέσω ενός ομολογιακού δανείου χωρίζεται σε 

τμήματα, με ονομαστική αξία την αξία κάθε ομολόγου. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί 

η επιχείρηση να δανείζεται από το ευρύ κοινό, όταν ο τραπεζικός δανεισμός είναι δύσκολος. 

Τα ομολογιακά δάνεια έχουν συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια από τον τραπεζικό δανεισμό.  

 

 

                                                      
15

https://www.euretirio.com/omologo-omologia 
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Β) Χρηματιστηριακή αγορά. 

Η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί έναν άλλο τρόπο άντλησης κεφαλαίων μέσω του 

ελληνικού χρηματιστηριακού συστήματος. Αυτός ο τύπος άντλησης κεφαλαίου είναι μόνο 

για επιχειρήσεις, που έχουν τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ και αφού γίνει η εισαγωγή τους 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρέχει στις επιχειρήσεις μείωση της εξάρτησης από τις 

τράπεζες, μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητες για την άντληση κεφαλαίων.  

Γ) Venture capital- Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών
16

. 

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται, όταν επενδυτές επενδύουν σε ένα ποσοστό μιας εταιρίας. Ένας 

επαγγελματίας (υπεύθυνος επενδύσεων) στον χώρο των επιχειρηματικών κεφαλαίων, επιλέγει 

να επενδύει σε εταιρίες υψηλού ρίσκου που χαρακτηρίζονται από ταχεία ανάπτυξη. Μία 

επένδυση διαρκεί από 5 έως 7 χρόνια περίπου, με το πέρασμα των οποίων, ο επενδυτής 

προσμένει στην επιστροφή της επένδυσής του μαζί με κάποιο κέρδος, είτε μέσω πώλησης της 

εταιρίας είτε μέσω δημόσιας προσφοράς στο χρηματιστήριο.  

Υπάρχουν 3 μορφές επενδύσεων επιχειρηματικών συμμετοχών: 

 Επενδύσεις σε εταιρίες στο αρχικό τους στάδιο. 

 Επενδύσεις στο στάδιο ανάπτυξης. 

 Επενδύσεις στο στάδιο απόκτησης.  

Κατά την επένδυση, ο επενδυτής θα θελήσει ένα ποσοστό της εταιρίας, ανάλογα με το 

μέγεθος της επένδυσης και μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Επίσης, ο 

επενδυτής έχει ως πρωταρχικό του στόχο το κέρδος. 

Δ) Crowdfunding-Συμμετοχική χρηματοδότηση. 

Το crowdfunding
17

αποτελεί μια νέα έννοια για τα ελληνικά δεδομένα. Αποτελεί μια νέα 

μορφή χρηματοδότησης, δανεισμού, επένδυσης, συλλογικής προσπάθειας για να ξεκινήσει η 

                                                      
16

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%

CF%87%CF%8E%CE%BD-venture-capital 



23 

 

«δουλειά». Όλα αυτά μαζί θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον ορισμό του crowdfunding  

ή αλλιώς, όπως αποδίδεται στα Ελληνικά, στη «χρηματοδότηση από το πλήθος». 

Στην πράξη, το κοινό που μαθαίνει μέσω διαδικτύου για μια «επιχειρηματική ιδέα» που την 

εμπιστεύεται και που θέλει να επενδύσει σε αυτή, μπορεί να το κάνει με όσα χρήματα 

διαθέτει. Συνήθως, αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση κάποιου έργου/project ή κάποιας 

ιδέας από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν μικρά ποσά ο καθένας, αλλά από τη 

συμβολή όλων καλύπτεται στο τέλος ο οικονομικός στόχος για κάθε έργο. 

Η συμμετοχή μέσω αγοράς μετοχών για τη χρηματοδότηση έργων συνδέει σε βάθος χρόνου 

τον επενδυτή, με την πορεία της επένδυσης, ενώ ταυτόχρονα, εάν προστεθεί η παραμονή 

εκείνου που κάνει την επενδυτική πρόταση στο έργο, και οι δύο πλευρές καθίστανται 

σύμμαχοι, που συμπορεύονται πλήρως προς την ίδια κατεύθυνση της διατήρησης ή και 

αύξησης της κερδοφορίας της επένδυσης. 

Αποτελεί δηλαδή μια ισχυρή διασφάλιση του επενδυτή ότι βρίσκεται στην ίδια πλευρά με 

εκείνον που χρηματοδοτεί. Ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την ουσία της λογικής του crowdfunding, 

με έναν εξαιρετικά απλό, αποτελεσματικό και ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο δίνοντας τη 

δυνατότητα σε ανθρώπους που αλλιώς δεν θα διέθεταν τα πραγματικά αναγκαία κεφάλαια, 

που χρειάζεται για να υλοποιηθεί μια αποδοτική επένδυση στις ΑΠΕ να συμμετέχουν στο 

μέρισμα αυτών των επενδυτικών προτάσεων. 

Ανοίγουμε δηλαδή την πόρτα στην κερδοφορία σε μεσαίας ή και χαμηλής οικονομικής 

επιφάνειας επενδυτές, που τα μεγάλα μεγέθη των επενδύσεων δεν θα τους επέτρεπαν την 

είσοδο στον κερδοφόρο κλάδο των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Οι συνεισφορές στη διαδικτυακή χρηματοδότηση κυμαίνονται από 1 δολάριο/ευρώ ως πάνω 

από 1.000 δολάρια/ευρώ, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών καταθέτουν γύρω στα 

20-50 δολάρια/ευρώ. Τα χρήματα εκταμιεύονται, µόνο αν συγκεντρωθεί το σύνολο του 

ποσού, ειδάλλως επιστρέφονται στους μικροεπενδυτές. Όσο για τα ανταλλάγματα για την 

επένδυση, κυμαίνονται από την αποστολή προϊόντων, εισιτηρίων και διαδικτυακών 

εφαρμογών ως την παροχή μετοχών της νεοσύστατης εταιρείας. 

                                                                                                                                                                      
17

http://citycampus.gr/crowdfunding%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE

%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%

B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/ 
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Σήμερα, υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες στο internet που προσφέρουν τη δυνατότητα 

υλοποίησης κάποιας μορφής crowdfunding. 

ΙV) ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

A) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων (Business Incubators)
18

. 

Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι τυποποιημένοι χώροι, οι οποίοι δημιουργούνται για να 

παρέχουν ένα περιβάλλον, που προσφέρει κοινές υποδομές και ειδικές υπηρεσίες, για ένα 

χρονικό διάστημα (3 έως 5 ετών) διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων 

καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτές στη συνέχεια μετακινούνται σε δικούς τους 

επαγγελματικούς χώρους και τη θέση τους στη θερμοκοιτίδα καταλαμβάνουν άλλες νεώτερες  

επιχειρήσεις. 

Ανάλογα με το σκοπό και το χαρακτήρα τους, οι θερμοκοιτίδες χωρίζονται στις παρακάτω  

βασικές κατηγορίες : 

 Τεχνολογικές θερμοκοιτίδες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και 

συνήθως βρίσκονται σε περιβάλλον τεχνολογικών επιστημονικών πάρκων. 

 Εξειδικευμένες θερμοκοιτίδες οι οποίες φιλοξενούν επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου. Αναφέρεται ως παράδειγμα η θερμοκοιτίδα Agripolis στην Πάντοβα 

της Ιταλίας που προωθεί την αγροτική ανάπτυξη. 

 Θερμοκοιτίδες που δημιουργούνται για τη διευκόλυνση μικρών νέων θυγατρικών ή 

για την εκκίνηση εμπορικών προσπαθειών από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R & 

D) μιας μεγάλης εταιρείας. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις θερμοκοιτίδων, αποτελούν τμήμα ενός τεχνολογικού πάρκου 

και είναι άμεσα συνδεδεμένες με πανεπιστήμια και σε ορισμένες περιπτώσεις με τεχνολογικά 

ιδρύματα. 

                                                      
18

http://www.ikariamag.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B

4%CE%B5%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%

CE%BD 
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Βασική υπογράμμιση, αποτελεί το γεγονός ότι οι θερμοκοιτίδες, σε αντίθεση με τα 

τεχνολογικά πάρκα - μέσα στα οποία συνήθως περιλαμβάνονται - δεν έχουν κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα. 

Οι θερμοκοιτίδες έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση των καινοτομιών, οι οποίες οδηγούν 

σε επενδύσεις μέσω της παρεχόμενης βοήθειας, προς τις νεοϊδρυόμενες (startup) επιχειρήσεις 

που εγκαθίστανται σε αυτές. 

Οι επιχειρήσεις αυτές, κατά κανόνα, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά την έναρξη 

της δραστηριότητάς τους, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το ακριβές αντικείμενο κάθε 

μονάδας και το περιβάλλον (αγορά) στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Οι βασικές ανάγκες και τα προβλήματα που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι θερμοκοιτίδες 

για λογαριασμό των επιχειρήσεων –ενοίκων τους, είναι : 

 το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης της καινοτομίας, 

 η έλλειψη πρόσβαση σε  πηγές κεφαλαίων, 

 η ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και τεχνικής πληροφόρησης  (τεχνογνωσίας), 

 η αδυναμία διοίκησης και οργάνωσης, 

 η αδυναμία της αποταμίευσης ολόκληρης ή μέρους της υπεραξίας που θα προκύψει 

από την καινοτομία, 

 η αδυναμία διατήρησης και επέκτασης των όποιων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, 

 η έλλειψη ορίζοντα προγραμματισμού, 

 η έλλειψη εκτίμησης του επιχειρηματικού κινδύνου, 

 η δυσκολία πρόσβασης στη νέα τεχνολογία. 

B) Business angels. 

Oι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angels) που επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

είναι επενδυτές που προέρχονται, από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτές οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν δυνατότητες ανάπτυξης και οι επιχειρηματικοί άγγελοι πέραν της 
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χρηματοδότησης, τους παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση δεν είναι 

επίσημη και δεν απαιτεί εγγυήσεις και ελέγχους. 
19

 

Oι επιχειρηματικοί άγγελοι παίζουν στην οικονομία, σημαντικό ρόλο. Σε πολλές χώρες, 

αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, 

μετά την οικογένεια και τους φίλους. Συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην 

τεχνολογική πρόοδο.  

V) Τα ΣΥΝΗΘΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ
20

, από τα οποία περνάει μία νέα εταιρία 

είναι συνήθως τα παρακάτω, ενώ τα χρηματοδοτικά στάδια ύστερα από δημόσια προσφορά 

δεν αναφέρονται, μιας και είμαστε στην φάση κατά την οποία η εταιρία είναι ακόμα ιδιωτική. 

 Χρηματοδότηση  Σποράς. 

Στο σημείο αυτό η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η 

υπηρεσία την οποία προσφέρει δεν είναι ακόμα τελείως ανεπτυγμένη. Ο ιδρυτής της σε αυτό 

το στάδιο χρηματοδοτείται με ένα μικρό ποσό, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την 

πλατφόρμα λειτουργίας της. Κεφάλαια ενδέχεται να χρειαστούν για έρευνα αγοράς, για την 

ενδεχόμενη κατοχύρωση πατεντών, την ίδρυση της εταιρίας και τον καθορισμό νομικών 

πλαισίων για τους επενδυτές. Σε αυτό το στάδιο μια εταιρία επιχειρηματικών συμμετοχών 

σπάνια θα επενδύσει. Συνήθως τα κεφάλαια προέρχονται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή 

από συγγενείς, φίλους και επιχειρηματικούς αγγέλους. 

 Χρηματοδότηση Εκκίνησης. 

Σε αυτό το σημείο, η επιχείρηση έχει τουλάχιστον έναν συμβαλλόμενο, ο οποίος  

απασχολείται πλήρως. Η αναζήτηση για την εξεύρεση των υπόλοιπων αναγκαίων μελών της 

διοικητικής ομάδας έχει ξεκινήσει, η δοκιμή του προϊόντος/υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί και 

η αρχική του έκδοση βρίσκεται στο στάδιο της προώθησης. Σε αυτό το σημείο μια εταιρία 

επιχειρηματικών συμμετοχών ενδέχεται να επενδύσει αν και η πιθανότητες ακόμα είναι πολύ 

μικρές. Πιο πιθανό είναι κάποιος επιχειρηματικός άγγελος να ενδιαφερθεί.  

                                                      
19

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_el 
20

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8E%CE%BD-venture-

capital 
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 Χρηματοδότηση Πρώτου Σταδίου. 

Σε αυτό το σημείο η επιχείρηση έχει ξεκινήσει την λειτουργία της και έχει ήδη αποκτήσει 

κάποια έλξη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται. Η επιχειρηματική ομάδα μαζί με το υπαλληλικό 

προσωπικό έχει καταρτισθεί και η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των 

πωλήσεων, της παραγωγικότητας, την μείωση κόστους καθώς και προς την κατάρτιση της 

εταιρικής υποδομής και του συστήματος διανομής. Η εταιρία σε αυτό το σημείο είναι 

συνήθως 2 έως 3 ετών. 

 Χρηματοδότηση Δεύτερου Σταδίου. 

Σε αυτό το σημείο η ανάπτυξη των πωλήσεων παίρνει μορφή χιονοστιβάδας. Επίσης η 

εταιρία συσσωρεύει εισπρακτέους λογαριασμούς και αποθεματικά με ταχείς ρυθμούς. Η 

χρηματοδότηση σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, 

από την αυξημένη ζήτηση της αγοράς μέχρι την είσοδο σε καινούργιες αγορές. Οι εταιρίες 

επιχειρηματικού κινδύνου που ειδικεύονται σε χρηματοδοτήσεις προχωρημένου σταδίου 

αρχίζουν να δείχνουν το ενδιαφέρον τους. 

 Χρηματοδότηση Τρίτου Σταδίου. 

Εδώ το μέλλον είναι τόσο λαμπερό όπου όλα φαίνονται όμορφα. Οι πωλήσεις αυξάνονται και 

οι πελάτες είναι ενθουσιασμένοι. Το δεύτερο επίπεδο της ομάδας διοίκησης έχει καταρτισθεί 

και κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την αύξηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων, 

καθώς και για την βελτίωση ή επέκταση του προϊόντος/ υπηρεσίας. 

 Χρηματοδότηση με την Μορφή Mezzanine ή Bridge. 

Η εταιρία πλέον είναι καταξιωμένη και επενδυτικές τράπεζες έχουν συμφωνήσει να την 

βγάλουν στις αγορές εντός 6 μηνών. Η χρηματοδότηση αυτής της μορφής αποτελεί έναν 

βραχυπρόθεσμο τρόπο για την προετοιμασία της εταιρίας για αυτή την διαδικασία, που 

περιλαμβάνει την μείωση των δανείων που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί, την εξαγορά της 

συμμετοχής των αρχικών επενδυτών/ ιδρυτών, οι οποίοι πλέον δεν είναι σε θέση να 

ακολουθήσουν σε αυτό, το νέο κεφάλαιο της εταιρίας, καθώς και για την κάλυψη των όποιων 

εξόδων θα προκύψουν.  

Η χρηματοδότηση εδώ μπορεί να προέρθει από εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων ή από 

εταιρίες που ειδικεύονται σε αυτή την μορφή χρηματοδότησης. Συνήθως αποπληρώνονται 
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από τα κέρδη που θα προκύψουν ύστερα από την είσοδο της εταιρίας στο χρηματιστήριο. Δεν 

χρησιμοποιείται συνήθως αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης στην Ελλάδα. 

 Αρχική Δημόσια Προσφορά 

Η εταιρία καταφέρνει να αποκτήσει την πολυπόθητη ρευστότητα με το να έχει την 

δυνατότητα να θέσει την μετοχή της προς αγορά/πώληση στο χρηματιστήριο. Συνήθως σε 

αυτό το σημείο οι ιδρυτές πωλούν τις μετοχές τους και ξεκινούν μια καινούργια επιχείρηση 

από την αρχή. 

Πρέπει να σημειώσουμε πως για τη χρηματοδότηση εταιριών, άλλοτε απαιτούνται 

περισσότερα και άλλοτε λιγότερα χρηματοδοτικά στάδια από τα παραπάνω. Συνήθως πάντως 

το να φτάσει μία εταιρία στο στάδιο αρχικής δημόσιας προσφοράς είναι αρκετά σπάνιο και 

εξαρτάται από την ίδια την εταιρία και τους ανθρώπους της. Η επικοινωνία με μια εταιρία 

επιχειρηματικών συμμετοχών, θα πρέπει να καθιστά σαφές σε τι στάδιο επένδυσης βρίσκεται 

η επιχείρηση. Παρακάτω φαίνεται σχηματικά ο κύκλος χρηματοδότησης μίας startup
21

 

 

 

                                                      
21 www.tuc.gr/file.admin/users_data/dasta/innovation/SEMINARIA 
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017-2018 

Στη συνέχεια γίνεται μια καταγραφή και ανάλυση των ενεργών διαθέσιμων τρόπων και 

εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης ή ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Να σημειωθεί ότι οι 

πληροφορίες που είναι σχετικές με τραπεζικά προϊόντα έχουν αναζητηθεί στα site των 

τραπεζών, και σε επισκέψεις που γίνανε στα καταστήματα (τον Ιούλιο του 2017) και μπορεί 

να έχουν διαφοροποιηθεί την ημερομηνία ανάγνωσης της εργασίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

Α) Τράπεζα AlphaBank
22

 : Δάνειο κεφαλαίου κίνησης για επιχειρήσεις, μεσοπρόθεσμου 

διάρκειας έως 150.000 Ευρώ, με εφάπαξ εκταμίευση (Πρόγραμμα Alpha Ανάπτυξη). Το 

πρόγραμμα αυτό παρέχει δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου και η 

διάρκεια του είναι από 2 έως 6 έτη. Η εξόφληση του γίνεται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις. 

Β) Τράπεζα Εθνική 
23

 : Πρόγραμμα ανοιχτό επαγγελματικό πλάνο. Δικαιούχοι είναι οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 2.500.000. Το 

ποσό κυμαίνεται από 6.000 Ευρώ μέχρι και το 100% των αναγκών χρηματοδότησης της 

επιχείρησης, ανάλογα με τα οικονομικά της στοιχεία. Η διάρκεια φτάνει έως και 1 έτος, με 

δυνατότητα ανανέωσης. Το κεφάλαιο του δανείου εξοφλείται, όποτε θέλει ο δανειολήπτης, οι 

τόκοι όμως θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε μήνα, με ελάχιστο ποσό καταβολής € 50. 

Γ) Τράπεζα Eurobank
24

: Ανοικτό επαγγελματικό λειτουργίας & ανάπτυξης & ανοικτό 

επαγγελματικό ΕΞΤΡΑ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2.500.000 Ευρώ, με 

ελεύθερη χρήση του κεφαλαίου και ελεύθερη αποπληρωμή. Η χρέωση των τόκων γίνεται για 

το ποσό που χρησιμοποιήθηκε και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

Δ) Τράπεζα Πειραιώς
25

 

α) Πειραιώς Επιχειρείν- κεφάλαιο κίνησης. Χορηγείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να 

καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες ρευστότητάς τους. Το ύψος του ξεκινά από 15.000€. Το ύψος 

του ορίου καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών κάθε επιχείρησης. Το ύψος του κεφαλαίου 

κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Η διάρκεια του φτάνει τα 3 έτη και το επιτόκιο είναι 

                                                      
22

www.alpha.gr 
23

www.nbg.gr 
24

www.eurobank.gr 
25

www.piraeusbank.gr 
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κυμαινόμενο, με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς – ή 

το Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ). Η περίοδος χάριτος φτάνει το 1 έτος , όπου 

καταβάλλονται μόνο οι τόκοι και η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.  

β) Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό- ανοιχτό κεφάλαιο κίνησης διαθέσιμο μέσω τραπεζικού 

λογαριασμού. Χορηγείται μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να καλύψουν τις έκτακτες, 

εποχικές ή τακτικές ανάγκες ρευστότητάς τους. Η αποπληρωμή του είναι ελεύθερη και η 

πληρωμή τόκων γίνεται για το κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να καταβληθεί 

ελάχιστη καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο το μήνα, με ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση 

του κεφαλαίου. Το ύψος του ξεκινά από 15.000€. Το ύψος του ορίου καθορίζεται από τον 

κύκλο εργασιών κάθε επιχείρησης. Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 

μήνες. 

γ) Το πρόγραμμα Πειραιώς Αναπτυξιακό Κεφάλαιο Κίνησης, το δικαιούνται μόνο μικρές 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες για επενδυτικά σχέδια που επιχορηγούνται από προγράμματα 

όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020 ή άλλα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες του ΕΣΠΑ και 

τον Αναπτυξιακό Νόμο. Το ύψος του κεφαλαίου ξεκινά από 5.000 €, φτάνει το ποσό της 

συνολικής επιχορήγησης και η διάρκεια του φτάνει τα 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης. 

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ). Η 

εκταμίευση γίνεται τμηματικά, με την πρόοδο της επένδυσης. 

Ε)Τράπεζα B&N BANK
26

. Το προϊόν -Κεφάλαιο κίνησης- του Ελληνικού Υποκαταστήματος 

προορίζεται για τις επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει συνεργασία με ρώσικες εταιρείες, 

καθώς και με επιχειρήσεις με υποκαταστήματα και παραρτήματα στη Ρωσία. Παρέχει 

ευέλικτο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής με εκτοκισμό μόνο του ποσού που χρησιμοποιείται 

από τον πελάτη. Έχει διάρκεια έως 1 έτος, ανακυκλούμενο πιστωτικό όριο και το νόμισμα 

είναι EUR, USD, RUB. Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει τουλάχιστον 3ετή δραστηριοποίηση 

στην αγορά. 

ΣΤ) Τράπεζα Αττικής. Η τράπεζα χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια για την κάλυψη αναγκών 

του παραγωγικού και συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων, για προετοιμασία 

παραγγελιών εσωτερικού-εξωτερικού και για εκτέλεση συμβάσεων. Το ύψος της 

χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100% των βραχυπρόθεσμων αναγκών της 

επιχείρησης. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται με βάση το Ελάχιστο Επιτόκιο 

                                                      
26

http://www.bnbank.gr/el/index.php 
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Χρηματοδοτήσεων (Ε.Ε.Χ) ή το Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χρηματοδοτήσεων 

(Π.Ε.Β.Χ.) πλέον ενός περιθωρίου. Επίσης, ως επιτόκιο χρηματοδότησης μπορεί να 

καθοριστεί το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς. Τέλος, σύμφωνα με τη τράπεζα, ο πελάτης 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το νόμισμα, με το οποίο θέλει να χρηματοδοτηθεί καθώς η 

τράπεζα του παρέχει την ευχέρεια, να αλλάζει το νόμισμα ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν στις αγορές συναλλάγματος.
27

 

ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

Α) Τράπεζα Alpha Bank. 

α) Το προϊόν ALPHA Εξοπλισμός παρέχει  χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις, για την 

αγορά νέου επαγγελματικού εξοπλισμού ή/και νέου επαγγελματικού μεταφορικού μέσου. Το 

ποσό του δανείου φτάνει το 80% της αξίας του τιμολογίου αγοράς του εξοπλισμού, πλέον 

των δαπανών εγκαταστάσεώς του και έως 500.000 Ευρώ. Για ποσό δανείου έως 15.000 ευρώ, 

η διάρκεια του φτάνει τα 5 έτη και για ποσό δανείου άνω των 15.000 Ευρώ, τα 10 έτη. Το 

πρόγραμμα παρέχει δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. 

β) Το προϊόν ALPHA Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις 

επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης. Πιο συγκεκριμένα χρηματοδοτεί την 

αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου, την αγορά οικοπέδου ή την 

ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου. Το 

ποσό του δανείου είναι από 10.000 Ευρώ έως το 75% του προϋπολογισμού κόστους 

αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής του επαγγελματικού ακινήτου ή το 

75% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου. Η διάρκεια του κυμαίνεται από 5 

έως 20 έτη, και η περίοδος χάριτος φτάνει τους 6 μήνες για την αγορά ακινήτου και τα 2 έτη 

για ανέγερση, αποπεράτωση. 

Β) Τράπεζα Εθνική. 

α) Επιχειρηματικό πολυδάνειο. 

Δικαιούχοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

€2.500.000. Ο σκοπός του δανείου είναι η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου/οχήματος, η 

αγορά μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά άυλων παγίων (π.χ. ευρεσιτεχνίες, 

λογισμικό, εμπορικά σήματα, «δικαιώματα εισόδου» για franchising), η ανακαίνιση / 
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βελτίωση ιδιοχρησιμοποιούμενης επαγγελματικής στέγης ή ακινήτου που προορίζεται για 

εκμετάλλευση, η αγορά / ανέγερση επαγγελματικής στέγης που προορίζεται για ιδιόχρηση ή 

ακινήτου που προορίζεται για εκμετάλλευση (χρηματοδοτείται και η αγορά του οικοπέδου), η 

ενίσχυση ρευστότητας με εξασφάλιση επί ακινήτου (μέσω του εν λόγω σκοπού είναι δυνατή 

και η χρηματοδότηση της τυχόν διαφοράς μεταξύ της αγοραίας και της αντικειμενικής αξίας 

του προς αγορά οικοπέδου / επαγγελματικής στέγης). 

Το ελάχιστο ποσό είναι € 10.000. Εφόσον πρόκειται για δάνειο αγοράς μηχανολογικού 

εξοπλισμού, άυλων παγίων ή βελτίωσης επαγγελματικής στέγης ποσού μέχρι € 50.000, δεν 

απαιτείται η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών δαπανών. Η διάρκεια του 

επιχειρηματικού πολυδανείου μπορεί να είναι από 15 χρόνια έως 25 χρόνια. Η περίοδος 

χάριτος φτάνει τους 18 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και το σκοπό του δανείου, με 

δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων. 

β) Δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου για εξοπλισμό με χρηματοδότηση της σχετικής δαπάνης 

σε ποσοστό μέχρι και 75%. Η διάρκεια του δανείου φτάνει τα 10 χρόνια, ανάλογα με το ποσό 

του δανείου και το είδος του εξοπλισμού. Η εξόφληση γίνεται με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες 

χρεολυτικές δόσεις και η καταβολή των τόκων πραγματοποιείται στις 30/06 και 31/12 κάθε 

έτους. Η περίοδος χάριτος φτάνει τους 12 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου, το 

επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, και προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο παγίων και 

εξοπλισμού. 

γ) Δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου για κτιριακές εγκαταστάσεις, με χρηματοδότηση της 

σχετικής δαπάνης σε ποσοστό μέχρι και 75%, διάρκεια δανείου μέχρι 20 χρόνια, ανάλογα με 

το ποσό του δανείου. Η περίοδος χάριτος φτάνει τους 24 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια και 

το σκοπό του δανείου, με δυνατότητα κεφαλαιοποίησης των τόκων. Η εξόφληση γίνεται σε 

τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και η  καταβολή των τόκων στις 30/6 και 31/12 

κάθε έτους. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και προσδιορίζεται από το βασικό επιτόκιο 

παγίων και εξοπλισμού. Τέλος παρέχεται εξασφάλιση. με εγγραφή προσημείωσης επί του 

χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου. 

Γ) Τράπεζα Eurobank. 

α) Πρόγραμμα Επαγγελματικού Εξοπλισμού Τακτής Λήξης. 

Στο πρόγραμμα αυτό, το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει το 100% της αξίας του 

εξοπλισμού και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ, η 



33 

 

διάρκεια του φτάνει τα 20 έτη, με περίοδο χάριτος τα 2 έτη. Η αποπληρωμή γίνεται σε 

μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το βασικό επιτόκιο 

επαγγελματικού εξοπλισμού και το Euribor.  

β) Πρόγραμμα επαγγελματικής στέγης. 

Το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει το 80% της αξίας της επαγγελματικής στέγης και 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ, η διάρκεια του φτάνει 

τα 25 έτη, με περίοδο χάριτος τα 2 έτη. Η αποπληρωμή γίνεται σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες 

δόσεις και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Euribor.  

Δ) Τράπεζα Πειραιώς. 

α) Επιχειρείν Στέγης & Εξοπλισμού. Πρόκειται για δάνειο ανέγερσης, αποπεράτωσης και 

ανακαίνισης της επαγγελματικής στέγης, αγοράς εξοπλισμού ή άυλων δαπανών. Η διάρκεια 

του δανείου φτάνει τα 10 χρόνια, ανάλογα με το ποσό του δανείου και το είδος του 

εξοπλισμού. Η εξόφληση γίνεται σε τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και κατά 

τη περίοδο χάριτος γίνεται η καταβολή μόνο των τόκων. Η περίοδος χάριτος φτάνει 2 έτη, 

ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Βασικό 

Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) 

β) Αναπτυξιακό Δάνειο Στέγης & Εξοπλισμού για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που 

έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα. Χορηγείται σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί 

σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Ο τρόπος αποπληρωμής είναι σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες 

δόσεις. Η περίοδος χάριτος φτάνει τα 2 έτη, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και  το 

επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων 

Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ). Το ελάχιστο ύψος του δανείου είναι στα 5.000 Ευρώ και η διάρκεια 

του φτάνει τα 20 έτη. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες αποφάσεις υπαγωγής τους. 

ΙΙΙ)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (LEASING). 

Α) Τράπεζα AlphaBank. 

α)  Direct Leasing ακινήτων. Το πρόγραμμα αφορά συμβάσεις 10ετούς, κατ’ ελάχιστον 

διάρκειας, μίσθωσης επαγγελματικών ακίνητων (γραφεία, αποθήκες, καταστήματα, 

βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια, ιατρεία, ξενοδοχεία, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, 
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κτίρια parking) και μόνο εφόσον είναι πλήρη νομικά και πολεοδομικά τακτοποιημένα, έναντι 

συμφωνημένου μισθώματος. Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή 

ακίνητα, αλλά και από οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες. Δεν χρηματοδοτείται η απόκτηση 

γης / οικοπέδου και δεν χρηματοδοτούνται κατοικίες. Στη λήξη ή προεξόφληση (μετά από το 

3ο έτος), το ακίνητο μεταβιβάζεται στον μισθωτή χωρίς περαιτέρω φόρους. 

β) Η χρηματοδοτική μίσθωση παγίου εξοπλισμού απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής που 

επιθυμούν να εξοπλίσουν, να εκσυγχρονίσουν ή να συμπληρώσουν τον τεχνολογικό 

εξοπλισμό τους. Αφορά σε συμβάσεις 3ετούς κατ’ ελάχιστον διάρκειας, με το μέγιστο να 

καθορίζεται από κοινού με τον πελάτη. Χρηματοδοτούνται για μίσθωση τα επαγγελματικά 

ακίνητα (βιομηχανοστάσια, γραφεία, αποθήκες, ξενοδοχειακές μονάδες, parking κ.ά.), ο 

εξοπλισμός επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ο βιομηχανικός εξοπλισμός, τα ιατρικά 

μηχανήματα, τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (με προσημείωση επί του οικοπέδου), τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργου και τα αεροσκάφη. 

Δεν χρηματοδοτούνται τα αναλώσιμα, οι εργασίες, η συντήρηση, η παροχή υπηρεσιών, οι 

άδειες λειτουργίας και το software. Στη λήξη, ο εξοπλισμός μεταβιβάζεται στον μισθωτή, 

έναντι προσυμφωνημένου, συνήθως συμβολικού τιμήματος. 

γ) Ventor leasing. Σε αυτό το πρόγραμμα ο προμηθευτής κατευθύνει τον υποψήφιο μισθωτή 

στην εταιρία leasing, η οποία αξιολογεί και εγκρίνει κατά περίπτωση. Απευθύνεται σε όλους 

τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής 

μορφής. Τα προγράμματα συνεργασίας είναι: 

 Απλή σύσταση από προμηθευτή. Tο πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση των 

πωλήσεων του προμηθευτή.  

 Εγγύηση από προμηθευτή. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση των πωλήσεων 

του προμηθευτή, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, με ανταγωνιστικούς όρους 

τιμολογήσεως. Ο προμηθευτής εγγυάται τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

πελατών της επιλογής του και αποδοχής της Alpha Leasing. 

 Sub Leasing. Στο εν λόγω πρόγραμμα, μισθωτής της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι 

ο προμηθευτής, μέσω συμβάσεως Sale & Lease Back, με υπομισθωτή τον πελάτη του, 

με όρους τιμολογήσεως που ο προμηθευτής θεωρεί ανταγωνιστικούς. 
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Β) Εθνική Τράπεζα. 

α) Χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων.  

Η Εθνική leasing αγοράζει τοις μετρητοίς το ακίνητο καθ’ υπόδειξη του πελάτη (επιχείρηση / 

επαγγελματίας) και στη συνέχεια του το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος μισθώματος. Ο 

πελάτης αποκτά επαγγελματική στέγη χωρίς να επιβαρύνει τις οικονομικές του καταστάσεις 

με τραπεζικό δανεισμό, απολαμβάνοντας τα φορολογικά οφέλη της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, δεδομένου ότι το συμφωνηθέν μίσθωμα εκπίπτει κατά το ποσοστό που αφορά το 

κτίριο από το φορολογητέο του εισόδημα, επειδή αποτελεί λειτουργική δαπάνη. Η 

χρηματοδοτική μίσθωση επαγγελματικών ακινήτων αφορά στην αγορά (όχι την ανέγερση) 

ακινήτων αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Ο μισθωτής είναι οι επιχειρήσεις και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες. Ως ακίνητα νοούνται τα έτοιμα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, 

εμπορικά κέντρα), τα ιατρεία, οι κλινικές, τα φαρμακεία, τα βιομηχανοστάσια, οι βιοτεχνίες, 

οι αποθήκες, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις, τα supermarkets, τα ξενοδοχεία και οι στεγασμένοι 

χώροι στάθμευσης. Το κεφάλαιο κυμαίνεται από 150.000 Ευρώ και άνω και η διάρκεια από 

10 έως 15 έτη. Τα μισθώματα καταβάλλονται μηνιαία, τριμηνιαία προκαταβλητέα ή 

καταβλητέα στη λήξη εκάστης περιόδου (μήνας, τρίμηνο). 

Χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού. Μισθωτής είναι οι επιχειρήσεις και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες. Ως εξοπλισμός νοείται κάθε είδους καινούργιος ή μεταχειρισμένος 

μηχανολογικός εξοπλισμός από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, οχήματα παντός τύπου, 

μηχανήματα έργου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξοπλισμός γραφείων-ιατρείων-ξενοδοχείων 

κλπ. Το κεφάλαιο κυμαίνεται από 15.000 Ευρώ και άνω, ενώ η διάρκεια από 3-7 έτη. Τα 

μισθώματα είναι μηνιαία, τριμηνιαία προκαταβλητέα ή καταβλητέα στη λήξη εκάστης 

περιόδου (μήνας, τρίμηνο), δομημένα ανάλογα με το ταμειακό πρόγραμμα του πελάτη 

(εποχικότητα).  

β) Πώληση και επαναμίσθωση (Sale & Lease Back). 

Η πώληση και επαναμίσθωση (Sale & Lease Back) αποτελεί μία μορφή χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, με την οποία η Εθνική leasing αγοράζει τον κινητό εξοπλισμό ή το επαγγελματικό 

ακίνητο από την επιχείρηση και της τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους. Με την 

ανωτέρω χρηματοδοτική μίσθωση βελτιώνεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων και 

ενεργοποιούνται αδρανούντα κεφάλαια ενώ εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα 

επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη παγιοποίησης. Η πώληση και επαναμίσθωση (Sale & Lease 
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Back) δεν επιτρέπεται σε ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τα λοιπά (κεφάλαιο, διάρκεια, 

μισθώματα, νόμισμα, τιμολόγηση, τίμημα αγοράς, έξοδα) ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού και επαγγελματικών ακινήτων (Sale & Lease 

Back).  

γ) Μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση μηχανημάτων. 

Η μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση οχημάτων είναι η ενοικίαση ενός ή περισσοτέρων 

οχημάτων για περίοδο 3 έως 5 ετών, όπου ο μισθωτής (ελεύθερος επαγγελματίας, εταιρεία) 

καταβάλει ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του 

οχήματος, όπως  η αξία κτήσης του οχήματος, μικτή ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας για όλο το 

χρονικό διάστημα της μίσθωσης, συντήρηση (προαιρετικό), αλλαγή ελαστικών 

(προαιρετικό), οδική βοήθεια. Επίσης ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος 

από τον μισθωτή κατά το πέρας της μίσθωσης, σε προσυμφωνηθείσα «υπολειμματική αξία» 

(σε αντίθετη περίπτωση το όχημα επιστρέφεται στην εταιρεία χωρίς δικαίωμα εξαγοράς). 

Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση είναι προαιρετική όταν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς και 

υποχρεωτική όταν δεν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς. Η μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση 

οχημάτων απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών (ιατροί, δικηγόροι, ασφαλιστές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.α.) και σε 

εταιρείες κάθε νομικής μορφής (τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης 

αξιοποιούνται πλήρως σε εταιρείες που τηρούν λογιστικά βιβλία β΄ κατηγορίας και άνω). 

Γ) Τράπεζα Eurobank. Με τα προγράμματα leasing, η Eurobank καλύπτει έως και το 100% 

του κόστους της επένδυσης, για επαγγελματικό εξοπλισμό και επαγγελματική στέγη έναντι 

καταβολής μισθώματος. Τα πλεονεκτήματα σύμφωνα με τη τράπεζα είναι η άμεση χρήση του 

παγίου με την καταβολή ενός ενοικίου, η χρηματοδότηση μέχρι το 100% του κεφαλαίου και 

του ΦΠΑ, η φορολογική έκπτωση για το 100% των μισθωμάτων και η αποπληρωμή 

προσαρμοσμένη στην ταμειακή δυνατότητα της επιχείρησης.  

Τα προγράμματα Leasing της τράπεζας είναι: 

 Direct Leasing Εξοπλισμού - Αγορά εξοπλισμού κάθε είδους & επαγγελματικά 

μεταφορικά μέσα. 

 Direct Leasing Ακινήτων - Αγορά επιχειρηματικών ακινήτων κάθε είδους. 
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 Sale and Lease-back Ακινήτων - Πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων χωρίς φόρο 

μεταβίβασης. 

 Χρονομίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων - Μακροχρόνια μίσθωση επιβατηγών 

αυτοκινήτων που εξασφαλίζει μια σειρά από προνόμια όπως: ασφάλιση κατά παντός 

κινδύνου, οδική βοήθεια, απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, παροχή άλλου 

αυτοκινήτου προς αντικατάσταση του μισθωμένου σε περιπτώσεις ακινητοποίησης 

του κ.α. 

Δ) Τράπεζα Πειραιώς
28

. 

α) Leasing Ακινήτων. Το ακίνητο πρέπει να είναι είτε αυτοτελές κτίσμα, είτε οριζόντια και 

κάθετη ιδιοκτησία, με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον 10 έτη. Το leasing δεν επιτρέπεται σε 

οικόπεδα χωρίς κτίσμα. Ο φόρος μεταβίβασης πληρώνεται μόνο στην αρχή (παρέχεται 

απαλλαγή, κατά τη μεταβίβαση από τον εκμισθωτή στον μισθωτή στο τέλος της σύμβασης), 

ενώ τα μισθώματα δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., εκτός εάν πρόκειται για βιομηχανοστάσιο.  

β) To Sale & Lease back είναι η μορφή leasing όπου o εξοπλισμός ή το ακίνητο πωλούνται 

στην Πειραιώς Leasing, ώστε στη συνέχεια να μισθωθούν από την επιχείρηση. Επιλέγοντας 

τη συγκεκριμένη μορφή leasing, η επιχείρηση διατηρεί την κατοχή και τη χρήση τους, έως τη 

λήξη της διάρκειας της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Χρηματοδοτείται το ύψος της 

αναπόσβεστης αξίας για τον εξοπλισμό και την εμπορική αξία για το ακίνητο, και η 

κυριότητά μεταφέρεται στην επιχείρηση στη λήξη της μίσθωσης. Επιλέγοντας την πώληση 

και επαναμίσθωση (sale & lease back) ενισχύεται η ρευστότητά της επιχείρησης, 

διατηρώντας τη χρήση και παραγωγική εκμετάλλευση του ρευστοποιημένου παγίου. Για την 

περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών δεν επιτρέπεται η πώληση και επαναμίσθωση των 

επαγγελματικών ακινήτων τους. Είναι όμως δυνατό να γίνει αυτό όταν πρόκειται για τον 

εξοπλισμό τους.   

γ) Leasing εξοπλισμού και οχημάτων. 

Ενδεικτικά είδη εξοπλισμού, που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο leasing, είναι 

μηχανήματα κάθε είδους, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έπιπλα, κλιματιστικά μηχανήματα, 

τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, εξοπλισμός ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
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μηχανήματα έργου, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης, φορτηγό δημόσιας χρήσης, λεωφορείο, 

πούλμαν. 

δ) Operating Leasing είναι η λειτουργική μίσθωση που αφορά κυρίως οχήματα. H βασική 

διαφορά από τη χρηματοδοτική μίσθωση είναι ότι, μέσω της τελευταίας, ο μισθωτής τελικά 

αποκτά το μίσθιο, ενώ με τη λειτουργική μίσθωση, το μίσθιο εκμισθώνεται σε πολλούς 

μισθωτές κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης, οικονομικά, ζωής του.  Είναι μια μορφή μίσθωσης 

που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν όχημα για την εκπλήρωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων. 

Συνήθως, εκτός από τη χρήση, προσφέρονται και υπηρεσίες, όπως ασφάλιση, συντήρηση, 

αλλαγή ελαστικών, αντικατάσταση οχήματος κ.λ.π. 

Ε) Τράπεζα Αττικής. Η τράπεζα αγοράζει και μισθώνει στην επιχείρηση κάθε πάγιο 

εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τον επαγγελματικό σκοπό της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα: μηχανήματα παραγωγής, έργου ή γραφείου, ιατρικά και διαγνωστικά 

μηχανήματα, οχήματα και αυτοκίνητα κάθε είδους, εξοπλισμό γραφείου, ξενοδοχείων, 

εκπαίδευσης, μηχανολογικό εξοπλισμό εργοστασίων, αποθηκών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

κτίρια για επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα, αεροσκάφη κάθε είδους ή 

οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό αγαθό. 

Η χρηματοδότηση φτάνει το 100% της αξίας του παγίου και του ΦΠΑ , ενώ η επιχείρηση 

αποκτά τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 Δημιουργία άμεσης ρευστότητας για αποδοτικότερη τοποθέτηση. 

 Άμεση χρήση του παγίου με την καταβολή ενός ενοικίου. 

 Επίσπευση φορολογικών εκπτώσεων, ανάλογα με το πρόγραμμα αποπληρωμής, με 

αντίστοιχη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. 

 Ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης. 

 Ευελιξία στους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 

επιχείρησης. 

 Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης. 

 Δυνατότητα χρηματοδότησης των εξόδων μεταβίβασης των ακινήτων. 
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 Προστασία από τεχνολογική απαξίωση. 

 Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού. 

ΙV) ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- INNOVFIN SME Guarantee Facility. 

Υποστηρίζεται από τις τράπεζες AlphaBank και Eurobank. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  καθώς και σε 

μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως επιχειρήσεις -SmallMidCaps (οι επιχειρήσεις με 

αριθμό  απασχολουμένων (ΕΜΕ) < 500, οι οποίες δεν είναι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις), 

όλων των οικονομικών κλάδων και κάθε νομικής μορφής, βάσει των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας του προγράμματος.  

Τα κριτήρια καινοτομίας μικρομεσαίων και μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

επιχειρήσεων είναι: 

 Το προϊόν να είναι καινοτόμο. 

Το ποσό του δανείου να επενδυθεί στην παραγωγή ή στην ανάπτυξη νέων ή ουσιωδώς 

βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών που είναι καινοτόμες και όπου 

υπάρχει κίνδυνος τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας. 

 Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση. 

Να δραστηριοποιείται η επιχείρηση σε μία αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια, μετά 

την πρώτη εμπορική πώλησή της, με μία μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε 

υπαλλήλους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη από 20% κατ 'έτος, για μία περίοδο 

τριών ετών, με δέκα ή περισσότερους εργαζομένους στην αρχή της περιόδου 

παρατηρήσεως. 

 5% συνολικό κόστος για καινοτομία και πρωτοπορία. 

Η επιχείρηση να λειτουργεί σε μία αγορά για λιγότερο από 7 χρόνια, μετά την πρώτη 

εμπορική πώλησή της, το κόστος σε έρευνα και καινοτομία να αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από 

τα τρία προηγούμενα έτη ή στην περίπτωση μιας νέας επιχειρήσεως η οποία δεν έχει 

οικονομικό ιστορικό, κατόπιν ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσεως.  

 Δαπάνες για καινοτομία. 
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Οι ετήσιες δαπάνες της επιχειρήσεως σε έρευνα και καινοτομία είναι ίσες ή 

υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδοτήσεως, σύμφωνα με πρόσφατες 

πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό 

σχέδιο της επιχειρήσεως δείχνει αύξηση των εν λόγω δαπανών τουλάχιστον ίση με το 

ποσό της χρηματοδοτήσεως. 

 Επένδυση δανείου σε δραστηριότητες Καινοτομίας και Πρωτοπορίας. 

Ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% της χρηματοδοτήσεως, θα πρέπει να δαπανηθεί σε 

δραστηριότητες έρευνας, αναπτύξεως ή/ και καινοτομίας, όπως αναφέρεται στο 

επιχειρηματικό της σχέδιο και το υπόλοιπο σε δαπάνες που είναι αναγκαίες για να 

καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. 

 Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας. 

Στην επιχείρηση να έχουν επίσημα χορηγηθεί επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από 

παρεμφερή ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας ή μέσω λοιπών 

οργάνων των προγραμμάτων αυτών ή μέσω περιφερειακών, εθνικών προγραμμάτων 

υποστηρίξεως έρευνας και καινοτομίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα έξι 

(36) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή δεν καλύπτει το ίδιο έξοδο. 

 Η επιχείρηση έχει λάβει βραβείο καινοτομίας. 

Στην επιχείρηση έχει απονεμηθεί βραβείο έρευνας, ανάπτυξης ή/και καινοτομίας, από 

ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ, κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις 

(24) μήνες. 

 Η επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες έχει υποβάλει αίτημα ευρεσιτεχνίας. 

Η επιχείρηση έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα (όπως 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα ή 

άλλα προϊόντα για τα οποία μπορούν να χορηγηθούν τέτοια συμπληρωματικά 

πιστοποιητικά προστασίας, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού) κατά τους 

τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες και ο σκοπός της αιτούμενης συναλλαγής  

είναι να επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση αυτού του δικαιώματος τεχνολογίας. 

 Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί «Καινοτόμος» από ευρωπαϊκούς ή τοπικούς φορείς. 
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Έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από 

την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι: 

(i) ο προσδιορισμός στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια και τα κριτήρια αυτά: α) 

δεν περιορίζονται ή δρουν υπέρ συγκεκριμένου κλάδου δραστηριότητας, β) 

ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε ένα από τα κριτήρια καινοτομίας του προγράμματος,  

(ii) ο φορέας δεν συνδέεται με την τράπεζα ή τον πελάτη,  

(iii) η χρηματοδότηση καλύπτει δαπάνες όπως έχουν περιγραφεί στο επιχειρηματικό 

σχέδιο. 

 Κόστη Καινοτομίας. 

Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία αποτελούν τουλάχιστον το 10% των συνολικών 

λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη ή στην 

περίπτωση μιας νέας επιχειρήσεως, η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, κατόπιν 

ελέγχου της τρέχουσας φορολογικής χρήσεως. Στην περίπτωση μικρού μεγέθους 

μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως επιχειρήσεως, οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία 

αποτελούν: (i) τουλάχιστον 15% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, σε 

τουλάχιστον ένα από τα τρία προηγούμενα έτη ή (ii) τουλάχιστον 10% ετησίως του 

συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, για κάθε ένα από τα τρία προηγούμενα έτη. 

Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα κατωτέρω κριτήρια επιλεξιμότητας:  

 Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση(ΜΜΕ) ή Μικρή Εταιρία μεσαίας 

κεφαλαιοποιήσεως –SmallMidCaps. 

 Να μην είναι εισηγμένη ΜΜΕ, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα αναγραφής της σε μία 

εναλλακτική πλατφόρμα συναλλαγών. 

 Να μην είναι "προβληματική επιχείρηση" κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής 

Απαλλαγής. 

 Σε περίπτωση που σκοπός της συναλλαγής είναι η μεταβίβαση επιχειρήσεως: 1) Η 

συναλλαγή θα πρέπει να συνδυαστεί με νέο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύει, 

τουλάχιστον το 50% της επένδυσης και 2) ο δικαιούχος θα πρέπει να χαρακτηριστεί 

ως ΜΜΕ ή μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως επιχείρηση, ως αποτέλεσμα 

της εν λόγω μεταβιβάσεως και θα πρέπει είτε:(i) να πληροί τουλάχιστον ένα από τα 
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κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην Καινοτομία ή (ii) να αναλάβει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τη συναλλαγή για την απόκτηση μίας επιχειρήσεως, η 

οποία πρέπει να συμμορφώνεται τουλάχιστον με ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

καινοτομίας. 

 Ο δικαιούχος θα πρέπει να συνάπτει συναλλαγή (i) για δικό του λογαριασμό ή (ii) για 

λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων εταίρων του ή συνδεδεμένης επιχειρήσεως, όπου 

τουλάχιστον μία από τις εν λόγω επιχειρήσεις είναι σύμφωνη με ένα ή περισσότερα 

από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια 

αυτά, αξιολογούνται σε επίπεδο ομίλου. 

 Να έχει συσταθεί και να λειτουργεί σε τουλάχιστον μία συμμετέχουσα χώρα. 

 Να μην είναι εγκατεστημένη σε χώρα μη-συνεργαζόμενης δικαιοδοσίας. 

 Να μη δραστηριοποιείται σε έναν ή περισσότερους απαγορευμένους τομείς. 

 Να μη βρίσκεται υπό καμία συνθήκη αποκλεισμού. 

 Να μην εκτελεί δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες σχετίζονται με 

παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας του 

δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας της Ε.Ε., 

συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή λοιπές σχετικές εξαιρούμενες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. 

 

V) ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSME Loan Guarantee Facility (LGF). 

Παρέχεται από τις τράπεζες AlphaBank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς. 

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θα παρέχει 

εγγυήσεις προς τις τράπεζες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να κατευθύνουν κεφάλαια σε 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με κύριο χαρακτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες 

απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν 

περισσότερες ΜΜΕ που σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή 

χρηματοδότηση. 
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Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος, είναι δυνατή χάρη στην 

εγγύηση που παρέχεται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος COSME, που δημιουργήθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 

θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (COSME) (2014 – 2020) και παρέχεται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ("ΕΤΣΕ"). Το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Σκοπός του ΕΤΣΕ 

είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις , όλων των οικονομικών κλάδων 

και κάθε νομικής μορφής, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις (πλην εξαιρέσεων): 

 Εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε 

συνεργαζόμενες χώρες του κόσμου. 

 Δεν ανήκουν σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. 

Σκοπός και είδη χρηματοδότησης: 

 Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την κάλυψη δαπανών 

αποκτήσεως ή/και δημιουργίας παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως για την ανάπτυξη και επέκταση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη αναγκών, οι οποίες σχετίζονται με 

το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως. 

Ο σκοπός χρηματοδότησης είναι επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια και κεφάλαιο 

κίνησης, ενώ το ποσό δανείου κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.  

Η χρηματοδότηση άνω των Ευρώ 150.000, εφόσον η ΜΜΕ δεν πληροί κάποιο από τα 

κριτήρια καινοτομίας του Προγράμματος InnovFin διαμορφώνεται ως εξής: 

 Για διάρκεια έως 5 έτη, φτάνει τα 3.000.000 Ευρώ (πλην των ΜΜΕ οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι 1.500.000 Eυρώ). 
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 Για διάρκεια μεγαλύτερης των 5 ετών και έως 10 έτη, φτάνει τα 1.500.000 Ευρώ 

(πλην των ΜΜΕ οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπου το μέγιστο ποσό είναι 

750.000 Ευρώ). 

Η διάρκεια εγγυήσεως φτάνει έως τα 10 έτη και οι μορφές χρηματοδότησης είναι:  

 Επενδυτικό δάνειο από 12 έως 120 μήνες. 

 Αναπτυξιακό κεφάλαιο κίνησης από 12 έως 72 μήνες. 

 Ανακυκλούμενο κεφάλαιο κινήσεως (αλληλόχρεος λογαριασμός), με 12μηνες 

ανακυκλώσεις και δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης , έως 5 έτη.  

VI) FACTORING. 

Α) Τράπεζα Alphabank (ABC Factors)
29

 

α) Factoring με αναγωγή. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την παροχή 

δέσμης υπηρεσιών, όπως άμεση χρηματοδότηση με προεξόφληση των τιμολογημένων 

απαιτήσεων, αξιολόγηση φερεγγυότητας των πελατών της επιχειρήσεως  και αποτελεσματική 

διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο προμηθευτής εκχωρεί το 

σύνολο των απαιτήσεών του, από τους πελάτες του και η ABCFactors αναλαμβάνει τη 

διαχείριση και είσπραξή τους, ακολουθώντας την πιστωτική πολιτική του προμηθευτή. 

Παράλληλα, ύστερα από αξιολόγηση των εκχωρημένων πελατών, παρέχεται η δυνατότητα 

προεξοφλήσεως εντός της συμφωνηθείσας εμπορικής περιόδου πιστώσεως μεταξύ 

προμηθευτή και αγοραστή. 

β) Factoring χωρίς αναγωγή. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της 

επιχειρήσεως, παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες που ισχύουν στην υπηρεσία “Εγχωρίου 

Factoring με Αναγωγή”, όμως επιπροσθέτως προσφέρεται και κάλυψη του πιστωτικού 

κινδύνου του προμηθευτή, σε περίπτωση αφερεγγυότητας των πελατών του. 

γ) Η προεξόφληση τιμολογίων απευθύνεται υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οργανωμένο σύστημα εισπράξεως και ελέγχου των απαιτήσεών 

τους και χρειάζονται μόνο να αντλήσουν ρευστότητα μέσω της προεξοφλήσεως των 

απαιτήσεών τους. 

                                                      
29
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δ) Λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη. Η υπηρεσία απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν ανάγκη ρευστότητας, αλλά έχουν ανάγκη για διαχείριση, 

λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεών τους, επιτρέποντας έτσι στην 

επιχείρηση να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των πωλήσεών της. Με την υποστήριξη 

της ABC Factors, η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιριών απλοποιείται, ενώ αυτές 

επικεντρώνονται στους αναπτυξιακούς τους στόχους. 

ε) Το Reverse Factoring συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προεξοφλήσεως,  με σκοπό τη 

διευκόλυνση του πελάτη (αγοραστής των αγαθών) όσον αφορά στις υποχρεώσεις του προς 

τον προμηθευτή του. Το προϊόν απευθύνεται σε αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή 

φερεγγυότητα, που θα επιθυμούσαν να έχουν μεγαλύτερες περιόδους πιστώσεως από τους 

προμηθευτές τους με άμεση εξόφληση των προμηθευτών από την ABC Factors. 

στ) Εξαγωγικό Factoring. Η ABC Factors παρέχει στις επιχειρήσεις με εξαγωγική 

δραστηριότητα, χρηματοδότηση μέσω άμεσης προεξοφλήσεως των ανοικτών επί πιστώσει 

απαιτήσεων, αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων, βοηθώντας στην 

τήρηση των συμφωνημένων χρόνων εισπράξεως, πλήρη κάλυψη (100%) του πιστωτικού 

κινδύνου των αγοραστών, ευελιξία στη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν 

από τις συναλλακτικές συνήθειες και τους νόμους κάθε χώρας, καθώς και νομική υποστήριξη 

στη διεκδίκηση εκχωρημένων απαιτήσεων. Μέσω της συμμετοχής της στην Factors Chain 

International, η ABC Factors διατηρεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών factors, με παρουσία 

σε περισσότερες από 70 χώρες. 

ζ) Εισαγωγικό Factoring. Το Εισαγωγικό Factoring συνίσταται στη διευκόλυνση 

επιχειρήσεων που εισάγουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες από το εξωτερικό, παρέχοντας στους 

προμηθευτές εξωτερικού την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του εισαγωγέα, αλλά και 

πλήρη διαχείριση της εισπράξεως των τιμολογίων. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται 

στους προμηθευτές εξωτερικού μέσω του δικτύου ανταποκριτών της Factors Chain 

International (http://www.fci.nl). 

Β) Εθνική Τράπεζα 

α) Εγχώριο Factoring με Αναγωγή (με αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη). Στο 

Εγχώριο Factoring με δικαίωμα αναγωγής, που αφορά επιχειρηματικές απαιτήσεις που 

δημιουργούνται από εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 

η Εθνική Factors αναλαμβάνει την άμεση προεξόφληση μέρους της αξίας των απαιτήσεων 

http://www.fci.nl/


46 

 

της επιχείρησης έναντι των πελατών της, τη διαχείριση των εκχωρημένων απαιτήσεων, με 

σκοπό την πληρέστερη παρακολούθηση καθώς και την ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού 

κόστους για την επιχείρησή. Επίσης την είσπραξη των απαιτήσεων, κατόπιν σχετικής 

έγγραφης ενημέρωσής εκ μέρους της επιχείρησης (αναγγελία εκχώρησης) προς τους πελάτες 

της και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της επιχείρησης, 

μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών απαιτήσεων. 

β) Εγχώριο Factoring χωρίς Αναγωγή. Στο Εγχώριο Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής, 

επιπρόσθετα, η Εθνική Factors προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου 

των επιχειρηματικών απαιτήσεών της επιχείρησης, προστατεύοντας την, από πιθανή 

αδυναμία πληρωμής των πελατών της. 

γ) Προεξόφληση τιμολογίων χωρίς αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη. Με την 

υπηρεσία προεξόφλησης τιμολογίων, που παρέχεται όταν δεν επιλέγεται η αναγγελία 

εκχώρησης των απαιτήσεων της επιχείρησης στους πελάτες της, η Εθνική Factors προσφέρει 

τη δυνατότητα διαχείρισης, προεξόφλησης και πιστωτικού ελέγχου των εκχωρημένων 

απαιτήσεων, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το Εγχώριο Factoring. Την ευθύνη της είσπραξης 

των εκχωρημένων απαιτήσεων και της απόδοσης των εισπράξεων στην Εθνική Factors, έχει η 

ίδια η επιχείρηση. 

δ) Αντίστροφο (Reverse) Factoring. Μέσω της πλέον σύγχρονης μορφής του χρηματοδοτικού 

εργαλείου του Αντίστροφου Factoring (ή Reverse Factoring), η επιχείρησή αποδεσμεύει 

κεφάλαιο κίνησης αξιοποιώντας τη δυνατότητα καλύτερων όρων πίστωσης από τους 

προμηθευτές της. 

ε) Εξαγωγικό Factoring. Η Εθνική Factors μέσω του δικτύου της Factors Chain International, 

προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις εξαγωγικού Factoring. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρήσεις 

με εξαγωγική δραστηριότητα διευκολύνονται στο να ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα 

και την εξέλιξη εργασιών των πελατών τους, αλλά και να αναπτύσσουν μεγαλύτερη εμπορική 

δραστηριότητα στο εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που εντοπίζονται από χώρα 

σε χώρα τόσο σε θέματα νομικού πλαισίου, όσο και συναλλακτικών συνηθειών. Οι 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Εξαγωγικού Factoring, έχουν τα παρακάτω 

προνόμια: προεξόφληση και διαχείριση απαιτήσεων (όπως και στο Εγχώριο Factoring), 

είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων από συνεργαζόμενους ανταποκριτές πράκτορες του 

εξωτερικού, κάλυψη του κινδύνου αφερεγγυότητας των πελατών σε ποσοστό 100%, διαρκή 

αξιολόγηση και έλεγχο της δραστηριότητας των πελατών και απαλλαγή από χρονοβόρα στην 
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επίλυσή τους γλωσσικά, γεωγραφικά και νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στις 

διαπραγματεύσεις με τους πελάτες σας. 

στ) Το Εισαγωγικό Factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύονται εμπορεύματα 

ή υπηρεσίες από το εξωτερικό. Η Εθνική Factors, μέσω της συνεργασίας της με τα μέλη της 

Factors Chain International, προσφέρει στις ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να διασφαλίσουν για τους ξένους προμηθευτές τους ολοκληρωμένες λύσεις 

Factoring (προεξόφληση, διαχείριση, είσπραξη, πιστωτικό έλεγχο και κάλυψη πιστωτικού 

κινδύνου των απαιτήσεων) για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Εισαγωγικού Factoring, της Εθνικής Factors μπορούν να 

εξασφαλίσουν πλεονεκτήματα, όπως: 

 Απλοποίηση στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους, μέσω του δικτύου της Εθνικής 

Τράπεζας. 

 Απόκτηση εναλλακτικών εγγυοδοτικών υπηρεσιών για εισαγωγές (πλέον αυτών των 

ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών κλπ). 

 Ευνοϊκότερους όρους πληρωμής από τους προμηθευτές τους στο εξωτερικό. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη των εισαγωγικών τους δραστηριοτήτων. 

Γ) Τράπεζα Eurobank 

Α)Εγχώριο Factoring. Υπηρεσίες factoring για εγχώριες πωλήσεις με ανταγωνιστικότερους 

όρους πωλήσεων (π.χ. αυξημένη πιστωτική περίοδος), χωρίς να επιβαρύνεται η 

χρηματοοικονομική ροή του προμηθευτή, η ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) της διαχείρισης 

και είσπραξης των απαιτήσεων, που επιτρέπει στις εταιρείες να επικεντρωθούν στις κύριες 

δραστηριότητες της παραγωγής και των πωλήσεων. Επίσης η καλύτερη διαχείριση επιφέρει 

ταχύτερες πληρωμές, δηλαδή χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος. Παρέχεται ακόμη 

ευέλικτη χρηματοδότηση συνδεόμενη με το λογαριασμό "Απαιτήσεων" του ενεργητικού, η 

οποία προσαρμόζεται σύμφωνα με τις πωλήσεις και έχουμε βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών (factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής). 

β) Εξαγωγικό Factoring 

Υπηρεσίες factoring για πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό με όρους 

ανοικτής πίστωσης. Τα οφέλη σύμφωνα με τη τράπεζα είναι: συνδυασμός της κάλυψης 
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πιστωτικού κινδύνου και της χρηματοδότησης έναντι των εκχωρημένων εμπορικών 

απαιτήσεων. Η ανάθεση σε τρίτους (outsourcing) της διαχείρισης και είσπραξης των 

απαιτήσεων επιτρέπει στις εταιρείες να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητες της 

παραγωγής και των πωλήσεων. Ο εντατικός έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των 

οφειλετών και η συνεχής παρακολούθηση των εισπράξεων μειώνει τον κίνδυνο απωλειών 

λόγω αδυναμίας πληρωμής ενώ βελτιώνονται και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (factoring 

χωρίς αναγωγή). 

γ) Εισαγωγικό Factoring. Υπηρεσίες factoring για προμηθευτές με έδρα σε οποιαδήποτε από 

τις 90 χώρες που έχει παρουσία η Factors Chain International (F.C.I.). Η υπηρεσία αυτή  

επιτρέπει στους Έλληνες εισαγωγείς να απολαύσουν εμπορική πίστωση από προμηθευτές του 

εξωτερικού. Για την εισαγωγή αγαθών από χώρες του εξωτερικού δεν χρειάζεται η έκδοση 

εγγυητικών επιστολών ή άλλου είδους εγγυήσεις. 

δ) Χρηματοδότηση επιλεγμένων τιμολογίων. Διαχείριση, είσπραξη, χρηματοδότηση και 

κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (στην περίπτωση του factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής) για 

συγκεκριμένα τιμολόγια. Τα οφέλη σύμφωνα με τη τράπεζα είναι η επιλεκτική άντληση 

ρευστότητας του προμηθευτή συνδεδεμένη με τις πωλήσεις του, η διαπραγμάτευση 

καλύτερων όρων (π.χ. εκπτώσεις) για αγορές πρώτων υλών ή υπηρεσιών, η βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών, στην περίπτωση του factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών με σημαντική μείωση των επισφαλειών. 

ε) Χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγοραστή (Reverse Factoring). Η 

Eurobank Factors παρέχει υπηρεσίες factoring στους προμηθευτές ενός μεγάλου αγοραστή 

στο πλαίσιο μιας εξειδικευμένης συμφωνίας. Σημαντικά οφέλη για τον αγοραστή είναι: η 

καλυτέρευση του δείκτη των ταμειακών ροών και η δυνατότητα παροχής προγράμματος 

εμπιστοσύνης (Loyalty scheme) για τους προμηθευτές της εταιρείας αφού εξασφαλίζουν 

χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους. 

στ) Διαχείριση & Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων ροών (Back-to-Back Factoring). Η 

Eurobank Factors αναλαμβάνει τη διαχείριση των ταμειακών ροών του πελάτη της. Είναι 

ένας συνδυασμός του Reverse Factoring ή Εισαγωγικού Factoring με το Εγχώριο ή 

Εξαγωγικό Factoring. H Εurobank Factors αναλαμβάνει να αποπληρώνει άμεσα τις 

υποχρεώσεις του πελάτη της, μέσω της διαχείρισης των εκχωρούμενων εμπορικών 

απαιτήσεων του, εξοικονομώντας χρόνο για τον πελάτη. Η διαχείριση και η παρακολούθηση 

των ημερομηνιών και ποσών εξόφλησης των απαιτήσεων, η είσπραξή τους όπως και οι 
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μεταφορές των καταβληθέντων ποσών πραγματοποιούνται από την Eurobank Factors. Με 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης βελτιστοποίηση των ταμειακών ροών και του 

κεφαλαίου κίνησης μέσω της μείωσης του μέσου χρόνου είσπραξης και της αύξησης του 

μέσου χρόνου εξόφλησης. 

ζ) Διαχείριση & Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων. Η Eurobank Factors παρακολουθεί και 

διαχειρίζεται τις εκχωρημένες σε αυτήν εμπορικές απαιτήσεις ενημερώνοντας τακτικά τον 

πελάτη της, με το τρέχον υπόλοιπο κάθε οφειλέτη καθώς και τις πληρωμές που έχει 

πραγματοποιήσει. Η Eurobank Factors παρακολουθεί τα τιμολόγια των οφειλετών και τους 

υπενθυμίζει σε τακτική βάση τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα πάντα με τις εντολές 

του πελάτη. Έτσι ο πελάτης σύμφωνα με τη τράπεζα, εστιάζει στις κύριες δραστηριότητες της 

παραγωγής και των πωλήσεων, εξοικονομώντας χρόνο από την είσπραξη των απαιτήσεων. 

Επίσης μειώνεται το κόστος που συνδέεται με τη λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση 

των λογαριασμών των "Απαιτήσεων". 

Δ) Τράπεζα Πειραιώς
30

 

α) Εγχώριο Factoring με αναγωγή. Το προϊόν περιλαμβάνει χρηματοδότηση, διαχείριση και 

είσπραξη, όπως αναλύθηκε και στο πρώτο μέρος. 

β) Εγχώριο Factoring χωρίς αναγωγή. Το προϊόν περιλαμβάνει χρηματοδότηση, διαχείριση 

ανάληψη πιστωτικού κινδύνου και είσπραξη όπως αναλύθηκε και στο πρώτο μέρος. 

γ) Διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων. Το προϊόν περιλαμβάνει διαχείριση και είσπραξη 

όπως αναλύθηκε και στο πρώτο μέρος. 

δ) Προεξόφληση τιμολογίων. Το προϊόν αφορά αποκλειστικά στην προεξόφληση 

συγκεκριμένων τιμολογίων οφειλετών ελεγμένης φερεγγυότητας και ικανής διασποράς, όπως 

αναλύθηκε και στο πρώτο μέρος. 

ε) Reverse Factoring. Το προϊόν είναι συνήθως κατάλληλο για μεγάλη επιχείρηση - αγοραστή 

υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει και να ενισχύσει 

τους δεσμούς της με τους προμηθευτές της. 

στ) Εξαγωγικό Factoring. Παρέχεται 100% κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, κάλυψη σε 

περίπτωση πτώχευσης του εξαγωγέα, μεγαλύτερος χρόνος πίστωσης, εξόφληση μέσα στο 

όριο των 90 ημερών, χρηματοδότηση ανοιχτών φορτωτικών, χρηματοδότηση των 
                                                      
30
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απαιτήσεων κατά τη γέννηση τους, αποφυγή πρόσθετων εξασφαλίσεων. Επίσης παρέχεται 

προχρηματοδότηση εξαγωγής με προνομιακή τιμολόγηση, χρηματοδότηση ενέγγυων 

πιστώσεων και χρηματοδότηση εξαγωγών μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

πιστώσεων. 

 Εξαγωγικό Factoring με αναγωγή. Το προϊόν περιλαμβάνει χρηματοδότηση, 

διαχείριση και είσπραξη. 

 Εξαγωγικό Factoring χωρίς αναγωγή. Το προϊόν περιλαμβάνει χρηματοδότηση, 

διαχείριση, ασφαλιστική κάλυψη, ενημέρωση για φερεγγυότητα αγοραστή και 

είσπραξη. 

ζ) Εισαγωγικό Factoring χωρίς αναγωγή. Το προϊόν περιλαμβάνει διαχείριση, ενημέρωση για 

φερεγγυότητα αγοραστή, ανάληψη πιστωτικού κινδύνου, είσπραξη και μεταφορά του ποσού 

στο εξωτερικό. 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 

 Χρηματοδότηση μέσω εξαγωγικού factoring. 

Παρέχεται 100% κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, κάλυψη σε περίπτωση πτώχευσης του 

εξαγωγέα, μεγαλύτερος χρόνος πίστωσης, εξόφληση μέσα στο όριο των 90 ημερών, 

χρηματοδότηση ανοιχτών φορτωτικών, χρηματοδότηση των απαιτήσεων κατά τη γέννηση 

τους, αποφυγή πρόσθετων εξασφαλίσεων. 

 Προχρηματοδότηση εξαγωγής με προνομιακή τιμολόγηση. 

 Χρηματοδότηση ενέγγυων πιστώσεων. 

 Χρηματοδότηση εξαγωγών μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

πιστώσεων. 

Ε) Τράπεζα Αττικής
31

 

α) Εγχώριο Factoring με δικαίωμα Αναγωγής. Το προϊόν περιλαμβάνει τη διαχείριση και 

είσπραξη των τιμολογίων, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί και εξασφαλίζει την απαραίτητη 

ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Στην πορεία αξιολογείται η πιστοληπτική 

ικανότητα των υφιστάμενων και των νέων πελατών της επιχείρησης. 

                                                      
31

http://www.atticabank.gr/el/companies/companies-factoring/domestic-factoring 
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β) Εγχώριο Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Το προϊόν περιλαμβάνει την διαχείριση και 

είσπραξη των τιμολογίων, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί και εξασφαλίζει την επιχείρηση από 

ενδεχόμενη αδυναμία πληρωμής των οφειλετών της.  

γ) Προεξόφληση τιμολογίων υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. 

δ) Εγχώριο Factoring μόνο για διαχείριση απαιτήσεων. 

VII) FORFAITING 

Α) Τράπεζα alphabank 

Το Forfaiting όπως αναλυτικά είδαμε στο πρώτο μέρος συνίσταται στην προεξόφληση χωρίς 

δικαίωμα αναγωγής συγκεκριμένων συναλλαγών μέσο-μακροπρόθεσμης πιστώσεως, 

καλύπτοντας τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και τους κινδύνους διακυμάνσεως  επιτοκίων και 

συναλλάγματος. Η προεξόφληση μπορεί να ανέλθει στο 100% της παρούσης αξίας, κάθε 

συναλλαγής, μετά την αφαίρεση των εξόδων.  

Η ABC Factors, της alphabank παρέχει την υπηρεσία του forfaiting, στο πλαίσιο 

διασυνδέσεως  με ομοειδείς οργανισμούς για τη διερεύνηση τόσο της δευτερογενούς αγοράς, 

όσο και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών ενώ συμμετέχει ως μέλος στην International 

Trade and Forfaiting Association (ITFA). 

Β) Η Τράπεζα Εθνική παρέχει την προεξοφλητική χρηματοδότηση – forfaiting, με τις εξής 

δυνατότητες: δυνατότητα ανάληψης κινδύνων στις αγορές που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, απαλοιφή πιστωτικού και λοιπών κινδύνων (κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων και 

τιμών συναλλάγματος), ενίσχυση της ρευστότητας για την κάλυψη του παραγωγικού κύκλου, 

αποφυγή δανεισμού και χρήση πιστωτικών ορίων για ανελαστικές υποχρεώσεις, βελτίωση 

οικονομικών καταστάσεων και συνδυασμό με προ-χρηματοδότηση. 

Γ) Και η Τράπεζα Eurobank παρέχει υπηρεσίες Forfaiting μεσο-μακροπρόθεσμης πίστωσης, 

μέσω συναλλαγματικών, υποσχετικών ή εγγυητικών επιστολών ή γραμματίων σε διαταγή. Tο 

forfaiting δεν θεωρείται δάνειο, οι προκαταβολές δεν εμφανίζονται ως στοιχείο του 

παθητικού, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία του ενεργητικού και οι απαιτήσεις μειώνονται, 

επηρεάζοντας άμεσα το δείκτη Μέσης Περιόδου Εξόφλησης (D.S.O.- Days Sales 

Outstanding). 
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VIII) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Αυτά τα οικονομικά εργαλεία έχουν στόχο την ενίσχυση του πράσινου προσανατολισμού των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

Α) Η τράπεζα alpha bank με δύο προϊόντα στηρίζει την πράσινη επιχειρηματικότητα : 

 Το alpha οικολογικό επιχειρείν, με το οποίο παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη στις 

επιχειρήσεις για τη κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών (εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού), για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 500 KW για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι έως το 65% του συνολικού 

κόστους της επένδυσης βάσει προϋπολογισμού έργου ή προτιμολογίων. Η διάρκεια 

του δανείου μπορεί να φτάσει τα 15 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες και 

κεφαλαιοποίηση των τόκων. 

 Το alpha πράσινες λύσεις-οικολογική επιχείρηση, παρέχει χρηματοδοτική στήριξη 

στις επιχειρήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της επαγγελματικής τους στέγης και 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10 kw. Χρηματοδοτεί την 

αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης, τις οικοδομικές 

εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, τις σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, την 

εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 10 kw στη στέγη της 

επιχείρησης. Το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει έως το 90% του συνολικού κόστους  

των επενδύσεων βάσει προϋπολογισμού έργου ή προτιμολογίων. Η διάρκεια 

αποπληρωμής του δανείου για ποσό έως 50.000 Ευρώ φτάνει τα 10 έτη, και για ποσό 

πάνω από 50.000 Ευρώ φτάνει τα 20 έτη. Η περίοδος χάριτος φτάνει τους 6 μήνες. 

Β) Η Τράπεζα Εθνική ενισχύει την πράσινη επιχειρηματικότητα στηρίζοντας επενδύσεις στην 

παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. Δύο είναι τα προϊόντα της σήμερα 

με αυτή την κατεύθυνση: 

 Το επιχειρηματικό τοκοχρεολυτικό πολυδάνειο ή χρεολυτικό δάνειο παγίων 

εγκαταστάσεων. Ο σκοπός του δανείου είναι η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και 

ειδικότερα η κάλυψη των δαπανών αγοράς, εγκατάστασης και σύνδεσης (με το δίκτυο 

της ΔΕΗ) του εξοπλισμού του σταθμού παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 

τόξα, καθώς και λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την επένδυση. Το ποσό δανείου 

μπορεί να φτάσει μέχρι το 75% της συνολικής αξίας της επένδυσης, εφόσον αυτή δεν 
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εντάσσεται σε ενισχυόμενο πρόγραμμα ή μέχρι του ύψους που καθορίζεται από την 

απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί ή επίκειται η ένταξή 

του στον αναπτυξιακό Νόμο. Η διάρκεια του μπορεί να φτάσει τα 13 έτη, με 

δυνατότητα παροχής περιόδου χάριτος. Η εξόφληση του πραγματοποιείται από το 

προϊόν της πωλούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, με ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή όπως 

προβλέπεται από τη σύμβαση με τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 

 Το κεφάλαιο κίνησης έναντι δημόσιας επιχορήγησης. Ο σκοπός του προγράμματος 

αυτού, είναι η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έναντι της δημόσιας επιχορήγησης. 

Το ποσό του δανείου μπορεί να φτάσει μέχρι το 100% της επιχορήγησης, που 

καθορίζεται από την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, που έχει ενταχθεί 

στον αναπτυξιακό Νόμο. Η αποπληρωμή του γίνεται με κανονική πληρωμή μόνο των 

καταλογιζόμενων τόκων (στις 30/6 και 31/12) και εξόφληση του κεφαλαίου εκ του 

προϊόντος της επιχορήγησης, εντός δώδεκα (12) μηνών το αργότερο, από την 

εκταμίευση. 

Γ) Τράπεζα Πειραιώς 

 Δάνεια για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στον Ενεργειακό 

Συμψηφισμό (netmetering). Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση 

εργασιών και εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος για 

αυτοκατανάλωση με συμψηφισμό ενέργειας, σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης ενώ σύμφωνα με τη τράπεζα είναι 

ιδανικό για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως €2,5εκ, που επιθυμούν 

να επενδύσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, για αυτοκατανάλωση 

με συμψηφισμό ενέργειας (netmetering). Η αποπληρωμή πραγματοποιείται σε 

μηνιαίες, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με 

βάση το BEMX, Euribor 1Μ και η περίοδος χάριτος φτάνει τους 6 μήνες.  

 Δάνεια για μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή 

αναβάθμιση τους. Πρόκειται για μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση 

εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης ή/και στην εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (netmetering). Ιδανικό για 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τζίρο έως €2,5 εκ. Η αποπληρωμή γίνεται σε 

μηνιαίες, τριμηνιαίες δόσεις, τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις, με επιτόκιο 
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κυμαινόμενο με βάση το BEMX , Euribor 1Μ και η περίοδος χάριτος φτάνει τους 6 

μήνες.  

 Δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Πρόκειται για μακροπρόθεσμο δάνειο για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να 

επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και 

ασφάλισης και είναι ιδανικό για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως και 

€2,5 εκ. και για επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να επενδύσουν στην 

εγκατάσταση Φ/Β σταθμών. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται σε τριμηνιαίες δόσεις, 

με επιτόκιο κυμαινόμενο με βάση το BEMX και η περίοδος χάριτος φτάνει τους 6 

μήνες. 

X) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Venture Capital & Private Equity 

Funds). 

Όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος, πρόκειται για ένα είδος ιδιωτικής επένδυσης, που 

χορηγείται σε νέες και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις, με αντάλλαγμα ένα ποσοστό των μετοχών 

και εκτείνεται σε διάστημα 3-7 χρόνων. Στην Ελλάδα υφίστανται περίπου 20 εταιρείες αυτού 

του είδους, ενώ για την πληρότητα της διπλωματικής καταγράψαμε καταρχήν την 
32

 : 

Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Hellenic Venture Capital 

Association  (HVCA) , με εταιρείες (μέλη) τις ακόλουθες: 

 ALPHA Ventures Α.Ε. (Alpha Bank)  

 ATTICA Ventures Α.Ε. (Attica Bank)  

 PARTHENON Trust Α.Ε.  

 GLOBAL Finance S.A.  

 PIRAEUS Capital Management  

 LOGO Ventures  

 OXYGEN Management A.E.  

                                                      
32

 http://www.kemel.gr/articles/piges-hrimatodotisis-i-idiotiki-hrimatodotisi 
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 Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας ΑΕ (TANEO)  

 7L Capital Patners 

 ODYSSEY Venture Partners  

 AIMS Management Α.Ε. 

 GLOCAL System Management Α.Ε.  

 OPEN Fund Α.Ε. Δ.Α.Κ.Ε.Σ. I4G Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχ/σεων 

 LEAD Finance  

 FIRST Athens Α.Ε.  

Επίσης έχουν υπογραφεί οι παρακάτω συνεργασίες: 

 Συμφωνία συνεργασίας του Ισραηλινού Οργανισμού ΥΟΖΜΑ, με τη Μονάδα 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) αφενός, το 

ΕΤΕΑΝ και την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) 

αφετέρου, με συμμετοχή και εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να διαμορφωθούν οι επιμέρους ανά αγορά 

πολιτικές και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και ένα «οικοσύστημα 

καινοτομίας» με βάση την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές του Ισραηλινού 

οργανισμού. 

 Έναρξη επενδυτικής δραστηριότητας από τις αρχές του 2014, του ZaitechFund II, στο 

οποίο "anchor investor" θα είναι η AtticaBank και διαχειριστής η Attica Ventures, με 

απώτερο στόχο να πρωταγωνιστήσει και να βοηθήσει την ανάπτυξη ελληνικών 

επιχειρήσεων αλλά και το οικοσύστημα των startup εταιρειών στην Ελλάδα. Σε πρώτη 

φάση, τα υπό διαχείριση κεφάλαια θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 40 εκατ. ευρώ και θα 

επενδυθούν στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της υγείας, των τροφίμων, της 

πληροφορικής και της ενέργειας, δίνοντας έμφαση πάντα στην τεχνολογία. Η Attica 

Ventures προσβλέπει σε 10 με 12 επενδύσεις μέσα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια, ενώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επένδυση θα έχει ως ελάχιστο ποσό συμμετοχής το 1 

εκατ. ευρώ και ως μέγιστο τα 5 εκατ. ευρώ. 
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 Στις προθέσεις της AtticaBank και της Attica Ventures είναι η δημιουργία ενός ακόμη 

fund που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως "επενδυτικός άγγελος –angel investor" και 

θα διαχειρίζεται συνολικά κεφάλαια από 5 έως 7 εκατ. ευρώ. Θα ξεκινήσει άμεσα τη 

λειτουργία του και θα "τρέχει" παράλληλα με το ZaitechFund II, και θα στηρίξει τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην αιχμή της τεχνολογίας, σε συνεργασία με το 

ΕΜΠ, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εξαγγελίες της κυβέρνησης θα δημιουργηθεί και θα 

λειτουργήσει εντός του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017, το πρώτο Περιφερειακό Ταμείο 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
33

 

ΧI) ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

Α) H ΑlphaBank σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του 

Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ, ΜΜΕ), προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής 

υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων 

κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75. Η 

εν λόγω δράση υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση η οποία πληροί μεταξύ άλλων 

τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Αποτελεί μία ανεξάρτητη επιχείρηση με λιγότερους από 250 

εργαζομένους σε ετήσια ενοποιημένη βάση και μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση, 

όπως ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, η οποία δεν αποτελεί 

“προβληματική επιχείρηση” με την έννοια των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών όσον 

αφορά στις Κρατικές Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων της 10 Οκτωβρίου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή / και αντικαθίσταται 

και έχει έδρα και λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Οι επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 

βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση μπορεί να αφορά 

σε επενδύσεις, των οποίων το κόστος κυµαίνεται από πολύ μικρά μεγέθη έως του ποσού 25 

                                                      
33https://www.voria.gr/article/pkm-xepagonoun-130-ek-evro-gia-enischisi-tis-epichirimatikotitas 
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εκατ. ευρώ. καθώς και σε κεφάλαιο κινήσεως. Χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ μπορεί να 

ληφθεί για δάνεια µε διάρκεια κυμαινόμενη κατά κανόνα μεταξύ 2 και 8 ετών. Η διάρκεια 

του εκάστοτε δανείου εξαρτάται από τη διάρκεια της οικονομικής ζωής της 

χρηματοδοτούμενης επενδύσεως, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηματοδοτήσεως από την ΕΤΕπ 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12,5 εκατ. ευρώ ανά δάνειο. 

Τα οφέλη ένταξης στο πρόγραμμα είναι το μειωμένο κόστος χρηματοδότησης και η 

απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75. Το χρηματοδοτούμενο επενδυτικό σχέδιο συνάδει με 

όλες τις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και τα 

κριτήρια και τις προβλέψεις των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το σύνολο του 

δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του συνολικού κόστους της επένδυσης, 

συνυπολογιζομένης της τυχόν χρηματοδότησης από Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή άλλες επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται τα 

κριτήρια γεωγραφικής κατανομής που θέτει η ΕΤΕπ και η σχετική ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

Β) NBG Business Seeds από την Εθνική Τράπεζα. 

Το NBG Business Seeds σύμφωνα με τη τράπεζα, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις 

ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης 

ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Πέρα από τη διαγωνιστική 

φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα στην 

υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, οι οποίες έχουν διακριθεί, μέσα από τις 

δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds . Σε συνεργασία με το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων παρακολουθούν προγράμματα 

εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα 

της Amazon, του Facebook και της Microsoft. Επίσης, για την οικονομική στήριξη των 

εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε συνεργασία με τον 

οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους 

κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με τους Google, 

Grant Thornton, Watson, Farley&Williams, Israel Advanced Technology Industries (IATI), 

Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ και την 

Endeavor Greece. Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων, από έμπειρα 
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στελέχη της Εθνικής τράπεζας, τα οποία προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση 

κάθε καινοτόμου προσπάθειας. 

Πιο συγκεκριμένα οι ομάδες που προκρίνονται στη Β' Φάση του διαγωνισμού καινοτομίας & 

τεχνολογίας υποβάλλουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, για την υλοποίηση της 

επιχειρηματικής τους ιδέας. Το σχέδιο μαζί με την υλοποίηση ή το πιλοτικό παρουσιάζεται 

στην επιτροπή τελικής αξιολόγησης για την ανάδειξη των νικητών. Στη φάση αυτή του 

διαγωνισμού μπορούν να συμμετέχουν απευθείας και νικητές επιλεγμένων από την Εθνική 

Τράπεζα διαγωνισμών πανεπιστημίων, όπως ο διαγωνισμός Εnnovation του ΟΠΑ, αλλά και 

ομάδες που διακρίνονται στο πρόγραμμα ekinisi LAB του ΣΕΒ. Παράλληλα, σε συνεργασία 

με το ΟΠΑ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις για την περαιτέρω βελτίωση και 

ωρίμανση των επιχειρηματικών σχεδίων. 

Με αρχικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ, με το πρόγραμμα «NBG Business Seeds» 

υποστηρίζεται η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, μέσω διαφορετικών μορφών 

χρηματοδότησης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων στα τρία 

βασικά στάδιά τους: τη δημιουργία και πρώτα βήματα, την ωρίμανση και την εξωστρέφεια.  

Οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος «NBG Business Seeds» είναι: 

• equity financing,  με συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο, 

• δάνεια ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 

• ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «NBG BusinessSeeds» και μέσα από τη συνεργασία με την 

Endeavor Greece παρέχονται, στις επιλεγμένες επιχειρήσεις δάνεια με τραπεζικά κριτήρια 

(βάσει υφιστάμενης πολιτικής δανεισμού της Εθνικής Τράπεζας), υποστήριξη και υπηρεσίες 

mentoring. 

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η εξέλιξη καινοτόμων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων 

σε δυναμικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Γ) Τράπεζα Eurobank.  Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Action Finance 

Initiative (AFI), παροχής μικροπιστώσεων. 
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Η AFI  είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 από την 

Action Aid Hellas και τη γαλλική οργάνωση ADIE –ηγέτιδα στην Ευρώπη σε θέματα 

μικροπιστώσεων. H Action Finance Initiative (AFI) είναι μία μη Κερδοσκοπική Εταιρία με 

αποστολή: 

 Να εισάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα, με σκοπό τη καταπολέμηση του 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και να βοηθήσει ανέργους να 

δημιουργήσουν τη δική τους θέση εργασίας. 

 Να εκπαιδεύσει και να συμβουλέψει δωρεάν μικροεπιχειρηματίες και ανέργους. 

 Να επαναφέρει τις βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας. 

 Να βελτιώσει το νομικό και θεσμικό περιβάλλον της αυτοαπασχόλησης. 

Η AFI αναλαμβάνει την προεπιλογή, την εκπαίδευση και το mentoring των υποψηφίων 

μικροεπιχειρηματιών, ενώ η Eurobank αναλαμβάνει τον πιστωτικό έλεγχο και τη 

χρηματοδότηση.  

Πριν την εκταμίευση του δανείου προσφέρεται από την AFI δωρεάν βοήθεια και εκπαίδευση, 

για τη δημιουργία τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου και προβλέψεις πωλήσεων.  

Το δάνειο που χορηγείται είναι έως 10.000 Ευρώ, με περίοδο χάριτος έως 6 μήνες και 

αποπληρωμή έως 48 μήνες. Το ετήσιο επιτόκιο είναι της τάξης του 7,47%* (μεταβλητό με 

βάση Euribor). 

Δ) Χρηματοδοτικό εργαλείο EASI
34

 το οποίο αποτελεί μια μορφή συνεπένδυσης, για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητα(2014-2020). Το 

πρόγραμμα εξυπηρετείται από τις τράπεζες: Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας (5 εκ.ευρώ), 

Eurobank (1,1 εκ.) και Παγκρήτια αναπτυξιακή τράπεζα(15 εκ). 

 Το «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (στο εξής «ΜΧ/ΚΕ») είναι 

ο τρίτος άξονας του προγράμματος EaSI. Οι χορηγήσεις του θα κατανεμηθούν ισότιμα 

μεταξύ μικροχρηματοδοτήσεων και κοινωνικής  επιχειρηματικότητας,  με  τουλάχιστον  45%  

για  το καθένα. Έως 10% θα διατεθεί για έργα οριζόντιου χαρακτήρα. Το ΜΧ/ΚΕ θα  

διευκολύνει  την πρόσβαση σε μικροχρηματοδότηση για μεμονωμένα άτομα και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, ενώ στο έργο του θα προστεθούν ακόμη η ανάπτυξη  ικανοτήτων για παρόχους 

                                                      
34

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50017/PEROULAKIS_ependytiko_sxedio_kai_MME.pdf 
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μικροπιστώσεων και η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά.  

Ειδικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η αύξηση της διαθεσιμότητας και της 

προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και μέλη ευάλωτων 

ομάδων, που επιθυμούν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση ή να επεκτείνουν την υφιστάμενη.  

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρωτικά φαίνονται τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω. 
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 Alpha bank Εθνική 

bank 

Eurobank Τράπεζα 

Πειραιώς 
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Τράπεζα 
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Χ Χ  Χ    
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χρηματοδότησης 

μέσω τραπέζης 

Δάνεια με την 

υποστήριξη 

του Ε.Τ.Π.Α. 
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Business 

Seeds 

AFI, EASI    EASI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ι) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020
35

 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

2017
36

:  

Α) Στα πλαίσια της δράσης «αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» , προκηρύχθηκε η πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων «Αναβάθμιση πολύ μικρών & 

μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (ΑΔΑ: 

ΩΘΥ24653Ο7-Κ42), του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ο προϋπολογισμός για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα) φτάνει τα 134.000.000€.   

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς 

της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, 

βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. 

Οι επιχειρήσεις ενισχύονται προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των 

επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της 

χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, 

την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε. 

Β)Στα πλαίσια της δράσης «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» θα 

προκηρυχθεί σχετική πρόσκληση περί αναβάθμισης υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, 

εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση), με διαθέσιμο προϋπολογισμό 140 εκατομμύρια γύρω από 

τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων: 

α) Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας που θα περιλαμβάνουν  

 Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης, για τη 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. 
                                                      
35

www.espa.gr 
36

https://analysisbc.gr/epidotiseis/anamenomena-programmata/1 
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 Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης. 

 Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452. 

 Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων. 

 

β) Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 

παρεχόμενη υπηρεσία, με παρεμβάσεις:  

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο 

διαδίκτυο (websites). 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops). 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile 

portals). 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile 

apps). 

 Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors). 

 Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική 

παραγγελιοληψία κ.α). 

 Αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων. 

 Αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση 

πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος. 

 Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων 

κ.λ.π. 

 Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της 

επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λ.π.). 

 

γ) Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, που θα 

περιλαμβάνουν την ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου, που συνδέεται με την ασφάλεια του 

χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας. 

δ) Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας με διαμόρφωση του δικτύου 

διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων 

παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών. 
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Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

στους κλάδους: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, 

νηπιαγωγεία). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο 

συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται σε 111,1 εκατ. 

€.  

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και 

προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού. Τα επενδυτικά σχέδια θα έχουν μέγιστη διάρκεια υλοποίησης από 18 μήνες έως 

24 μήνες. 

Γ) Στα πλαίσια της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» προκηρύχθηκε το πρόγραμμα 

που στόχευε στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας με 

διαθέσιμο προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια (ΑΔΑ:96ΦΖ465ΧΙ8-ΣΗΧ). Ο προϋπολογισμός 

για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) φτάνει τα 43.440.000€.   

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία πολύ μικρών και 

μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και η ενίσχυση της 

απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης από 15.000 € έως 60.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων 

οριζόταν σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έληξε. 

Δ) Αναμένεται πρόσκληση για επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την «Αναβάθμιση 

υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι 

ενταγμένες σε δίκτυα franchise». 

Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία, καθώς το franchising εμφανίζει 

ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες franchising με 17.098 

εγκαταστάσεις/καταστήματα με περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους, σε διαφορετικούς 



65 

 

οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων και την παροχή υπηρεσιών 

οργανωμένης εστίασης.  

Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους, σχετικά με τη 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία 

νέων προϊόντων/υπηρεσιών, θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών 

τους. 

Δικαιούχοι των Πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις franchising που δραστηριοποιούνται κατά 

προτεραιότητα στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων. 

 Αγροδιατροφή. 

 Ενέργεια. 

 Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. 

 Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics). 

 Περιβάλλον. 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ. 

 Υγεία - Φάρμακα. 

 Υλικά - Κατασκευές. 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών : 

 Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος). 

 Μηχανήματα και εξοπλισμό. 

 Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση. 

 Ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

 Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ 

(Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ). 

 Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση 

ρήτρας ευελιξίας. 

 Μεταφορικά μέσα. 
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Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brandname. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Τα 

επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 - 200.000 

ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο 

περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%. 

Ε) Στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων 

τουριστικών επιχειρήσεων» προκηρύχτηκε η πρόσκληση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για 

τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους» 

(ΑΔΑ:63ΝΧ465ΧΙ8-80Χ). Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού 

σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της 

λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη, με συνολικό προϋπολογισμό 

120.000.000 Ευρώ. 

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση 

καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, 

χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην 

οικονομική κρίση. 

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος της χώρας. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές 

επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε επίπεδο 

πρόσκλησης αλλά και επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν 

αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να 

λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. 

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 80.000 € έως 

400.000 €, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε 

συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι της τάξης του 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο 

περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%. 
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Να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπεύθυνος φορέας της δράσης 

είναι το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης-Αναπτυξιακή Ένωση 

Μακεδονίας  (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων 

είναι η 15
η
 Σεπτεμβρίου 2017. 

ΣΤ) Ενεργοποιήθηκε η πρώτη πρόσκληση (ΑΔΑ:6ΠΒΡ4653ΠΓ-ΒΜΑ) στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά στην «Ενίσχυση επενδύσεων 

στη μεταποίηση και εμπορία με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη 

γεωργικό προϊόν)». 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη (επιδότηση) 

δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδες όπως και 

δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε έναν από τους 

παρακάτω κλάδους:  

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιαγρίλας. 

 Ζυθοποιία. 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός). 

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής 

προέλευσης. 

 Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων 

κοσμετολογίας και διατροφής. 

 Μονάδες εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών. 

 Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών 

διατροφής. 

 Παραγωγή βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών. 

 Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για την μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της 

ΣΛΕΕ σε προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη πρώτη 

μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και στη συνέχεια να το αξιοποιούν ως πρώτη ύλη 
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μεταποίησης για την παραγωγή προϊόντος εκτός Παραρτήματος Ι. Το τμήμα της επένδυσης 

που σχετίζεται με τη πρώτη μεταποίηση αφορά τις εξής κατηγορίες επενδύσεων: 

 Κρέας, πουλερικά, κουνέλια. 

 Γάλα. 

 Αυγά. 

 Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 

 Ζωοτροφές. 

 Δημητριακά. 

 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 

 Οίνος. 

 Οπωροκηπευτικά, ξηροί καρποί. 

 Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). 

 Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. 

 Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό. 

 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές 

πρώτες ύλες). 

Δεν είναι επιλέξιμες οι ιδρύσεις σφαγείων, εκτός αν αυτές εγκατασταθούν σε νησιωτικές 

περιοχές και έχουν δυναμικότητα έως 400 τόνους ή αφορούν πουλερικά και είναι 

εγκατεστημένα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Επίσης δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση 

ελαιοτριβείων.  

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων. 

Οι ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν είναι: 

 Να κάνουν έναρξη επιχείρησης πριν την υποβολής της πρότασης. 

 Δέσμευση για ύπαρξη 25% της επένδυσης με την μορφή της ιδίας συμμετοχής. 

 Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

 Δεν είναι επιλέξιμο το λιανικό εμπόριο.  
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Το ποσοστό επιδότησης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για μεσαίες επιχειρήσεις 

φτάνει το 45% και για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το 50%. Το κατώτατο όριο 

προϋπολογισμού της κάθε πρότασης έχει οριστεί στις 600.000 € ενώ το ανώτερο στα 

3.000.000 €. 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:  

 Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.  

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου 

και λογισμικού. 

 Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. 

 Αγορά καινούργιων οχημάτων (π.χ. φορτηγά - ψυγεία). 

 Γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων. 

 Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (πχ. ISO, HACCP). 

 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, συστήματα ασφαλείας, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 12-10-2017 και ο συνολικός προϋπολογισμός 

φτάνει τα 30.000.000 ευρώ. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιδότησης σε συνδυασμό με 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

Ζ) Σε διαβούλευση τέθηκε το νέο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την έγκριση των 

στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα περιλαμβάνονται ∆ήµοι και Κοινότητες μέχρι 

15.000 κατοίκους, ενώ προτεραιότητα θα έχουν αγρότες, άνεργοι και γυναίκες». 

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτούνται επενδύσεις προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ, οι οποίες 

θα πρέπει να είναι σύμφωνες µε το επιχειρησιακό σχέδιο των ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής 

Δράσης), μέσα στις οποίες υπάγεται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. 

Οι  Κατηγορίες κλάδων που θα επιδοτηθούν είναι: 

 Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων. 

 Οικοτεχνία. 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 
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 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση. 

 Χώροι εστίασης και αναψυχής. 

 Επιχειρήσεις καταλυμάτων. 

 Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού. 

 Τουριστικά γραφεία. 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: 

 Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

 Δαπάνες αγοράς νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού και αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις 

εναλλακτικού τουρισμού. 

 Γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων. 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων. 

 Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων 

υλών. 

 Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης και πιστοποίησης 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

Η) Δράση με σκοπό την «Ενίσχυση νέων υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών  (ΣΣ) 

ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις αγορές» και προϋπολογισμό 22.500.000 

ευρώ.  

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ενός συνεργατικού σχηματισμού είναι, τα μέλη του να είναι: 

 ΜΜΕ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με ΚΑΔ μεταποίησης, εμπορίας και 

υπηρεσιών, μη αποκλειομένων των μεγάλων επιχειρήσεων. 

 Φορείς υποστήριξης καινοτομίας. 

 Φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα). 

 Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Απαιτείται η δημιουργία φορέα κινητοποίησης (ΦΚ), διακριτής νομικής οντότητας που θα 

αναλάβει τη διαχείριση του ΣΣ. Ο ΦΚ είναι ΜΜΕ οποιασδήποτε νομικής μορφής ενώ όλοι οι 
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εταίροι του ΣΣ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι και να συμμετέχουν στο ΣΣ 

ισόποσα με μερίδιο μικρότερο του 20 %.  

Θα ενισχυθούν τα έργα: 

 Για τη δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του ΦΚ (κτιριακών, εξοπλισμού, ΤΠΕ). 

 Για την ανάπτυξη των ΜΜΕ του ΣΣ όπως η δημιουργία κοινών υποδομών, ανάπτυξη 

και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, ενίσχυση 

δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει το 50% και ξεκινά από 100.000 ευρώ και φτάνει τα 

2.500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.  

Θ) Δράση «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας», με στόχο την ενίσχυση νέων ή 

υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, 

στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση 

πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός φτάνει τα 15.000.000 ευρώ , ενώ τα επενδυτικά σχέδια 

πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης 

κυμαίνονται από 35% έως 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Ι) Δράση «Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 

νέες αγορές», που αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης 

της ελληνικής οικονομίας, προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής , προϊόντα και 

μεταποιητικές υπηρεσίες. 

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό 50-250 άτομα και 

αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για  

 μεταποιητική διαφοροποίηση –παραγωγικό μετασχηματισμό με έντονα καινοτομικό 

και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό, 

 ψηφιακή βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων κι ευέλικτων 

γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, 

 ενεργειακή αποτελεσματικότητα. 
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Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ 

στρατηγικών προτεραιοτήτων, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες και άλλες σχετικές 

δραστηριότητες όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

θα φτάσει τα 40.000.000 ευρώ και ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινά 

από 250.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι αυτά του ΧΑΠ.  

ΙΑ) Δράση « Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας –Επιχειρηματική επανεκκίνηση», η 

οποία αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Στόχος 

της δράσης είναι η αναθέρμανση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την 

επιχειρηματική ικανότητα και δεινότητα έμπειρων επιχειρηματικών στελεχών, από τη 

βιομηχανική παραγωγή και μεταποίηση ή άλλους συναφείς κλάδους και ταυτόχρονα η 

μείωση της ανεργίας στις κρίσιμες ηλικίες προσυνταξιοδότησης, οι οποίες όμως έχουν υψηλά 

επίπεδα συσσωρευμένης εργασιακής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός θα φτάσει τα 35.000.000 ευρώ, και τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα 

πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 15.000. ευρώ έως 60.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 

περίπου 65%.  

ΙΒ) Η δράση « Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ», αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με 

χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς τον στόχο της εξωστρέφειας, αλλά έντονα 

προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με 

προτεραιότητα στους 8 στρατηγικούς τομείς (πλην του τουρισμού), που επιθυμούν να 

ισχυροποιήσουν τη θέσης τους στη παγκόσμια αγορά. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με δυο τουλάχιστον ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα 

πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50 %. 

ΙΓ) Ειδική δράση ανοιχτής καινοτομίας στον πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική 

κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία» που απευθύνεται με δύο παρεμβάσεις σε: α) 

συνεργατικά σχήματα για την ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό και β) σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.  Η πρώτη παρέμβαση θα 

υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας 

πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία 

παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέματος. Η δράση αυτή επίσης θα ενισχύει πρωτοβουλίες διάχυσης και ανάδειξης 

καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέουν διαχρονικά τον Ελληνικό πολιτισμό. 
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Η δεύτερη παρέμβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή 

επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενο τους, στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και 

των πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών, για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή 

τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό, στους παραπάνω πυλώνες 

παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέματος . 

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι φορείς πολιτισμού, ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με έδρα 

εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 13 εκ. ευρώ. 

Για την πρώτη παρέμβαση η ενίσχυση φτάνει τα 1.000.000 ευρώ ανά έργο και για τη δεύτερη 

έως 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις και 

ανάλογα με το μέγεθος τους κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65% ως 80 %, για τη 

πειραματική ανάπτυξη από 40 % έως 60 %, ενώ οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με 

το 100% του κόστους του έργου. 

ΙΔ) Δράση που απευθύνεται σε συμπράξεις ερευνητικών φορέων και δυναμικών εγχώριων 

επιχειρήσεων και αφορά την ανάπτυξη «Βιομηχανικών και προηγμένων Λειτουργικών 

υλικών» με στόχο την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής. Ειδικότερος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή 

υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διείσδυση τους 

σε νέες αγορές, αλλά και την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς 

και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών τεχνολογιών και εφαρμογών,  για 

αποφυγή κατακερματισμού των πόρων. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα: 

 Δαπάνες προσωπικού. 

 Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού. 

 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει. 

 Πρόσθετα έξοδα και λειτουργικές δαπάνες. 

 Δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

(ενισχύσεις καινοτομίας). 
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Η δράση αφορά ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις εντός ελληνικής επικράτειας. Το ύψος 

της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις και ανάλογα με το μέγεθος τους, κυμαίνεται για τη 

βιομηχανική έρευνα από 65% ως 80 %, για τη πειραματική ανάπτυξη από 40 % έως 60 %, 

ενώ οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου. Ο 

προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14 εκ. ευρώ, και στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται 

έργα με κατώτατο προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και ανώτατο 500.000 ευρώ. 

Ήδη εκδόθηκε η με αρ.πρωτ. 3402/2769/Α2/10-07-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη δράση «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΌ» 

(ΑΔΑ:Ψ40Μ465ΧΙ8-ΘΥΘ). Για τις λιγότερες αναπτυγμένες Περιφέρειες (Κεντρική 

Μακεδονία) ο συνολικός προϋπολογισμός είναι: για υδατοκαλλιέργειες έως 3.319.050 ευρώ, 

για βιομηχανικά υλικά έως 3.800.000 ευρώ και για την ανοιχτή καινοτομία για τον πολιτισμό 

15.319.050 Ευρώ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20
η
 Οκτωβρίου 

2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης είναι 

400.000 ευρώ, 600.000 ευρώ και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα. Δικαιούχοι της δράσης 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» είναι οι επιχειρήσεις.  

Υπεύθυνος φορέας της δράσης ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με ενδιάμεσο 

φορέα την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας 

και Τεχνολογίας.  

ΙΙ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/2016 

Α) Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον παραπάνω Νόμο πρέπει να πληρείται 

τουλάχιστον μια εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων: 

 Δημιουργία νέας μονάδας. 

 Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. 

 Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας, σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 

παραχθεί ποτέ, με την προϋπόθεση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν 

κατ΄ελάχιστον το 200% της λογιστικής αξίας, του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται 
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εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις που προηγούνται της 

αίτησης υπαγωγής. 

 Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη 

διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών, των στοιχείων ενεργητικού που 

συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. 

 Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει, η οποία 

αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή 

εξαγορά των μετοχών μίας επιχείρησης. 

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων 

κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι το 25% του 

συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή 

παροχή.  

Η κατάθεση και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με προϋπολογισμό έως 3.000.000  

γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Τμήμα Κινήτρων 

και Επιχειρηματικότητας) της Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, ενώ για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 3.000.000  

Ευρώ, στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η διαδικασία γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

κρατικών ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Β) Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι: 

 Για τις μεγάλες επιχειρήσεις     500.000 Ευρώ. 

 Για τις μεσαίες επιχειρήσεις     200.000 Ευρώ. 

 Για τις μικρές επιχειρήσεις     150.000 Ευρώ. 

 Για πολύ μικρές επιχειρήσεις     100.000 Ευρώ. 

 Για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις  50.000 Ευρώ. 
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Γ) Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν 

υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών και 

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 Ατομική επιχείρηση. 

 Εμπορική εταιρεία. 

 Συνεταιρισμός. 

 Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ. 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. 

Επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 

ευρώ, και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του Ν.4399/2016, υποχρεούνται να λάβουν τη 

νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του 

επενδυτικού σχεδίου.  

Δ) Επιλέξιμοι κλάδοι είναι εκείνοι της μεταποίησης υπό τη προϋπόθεση της συμβατότητας 

τους, με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ 651/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). 

Η κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης, συνιστά κρατική ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή 

δυνάμει του άρθρου 108  παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ωστόσο,  σύμφωνα με το άρθρο  109  

της Συνθήκης, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τις κατηγορίες ενισχύσεων που 

εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο  108   

παράγραφος 4 της Συνθήκης,  η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις εν 

λόγω κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων.  

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

αποφασίζει,  σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι 
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ακόλουθες κατηγορίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης : οι ενισχύσεις για 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ), οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη , οι ενισχύσεις 

για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ενισχύσεις για απασχόληση και επαγγελματική 

κατάρτιση και οι ενισχύσεις που είναι σύμφωνες με τον χάρτη που έχει εγκρίνει η Επιτροπή 

για κάθε κράτος μέλος, όσον αφορά τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων.  

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι: 

 Οι προβληματικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ΓΑΚ). 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε παύση εργασιών της ίδιας η παρεμφερούς 

δραστηριότητας, σε διάστημα δύο ετών πριν την αίτηση υπαγωγής, ή έχουν 

προγραμματίσει να προβούν σε παύση εργασιών σε διάστημα δύο ετών μετά την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με 

πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου.  

Επίσης δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων, επενδυτικά σχέδια: 

 Στον τομέα του χάλυβα. 

 Στον τομέα του άνθρακα. 

 Στον τομέα των συνθετικών ινών. 

 Στον τομέα της ναυπηγίας. 

 Στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, πλην των εξαιρέσεων που 

αναφέρονται παρακάτω. 

 Στον τομέα των μεταφορών. 

 Άρθρο 7, παρ. Β του Ν.4399/2016. 

Κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται, επιχειρήσεις που καταθέτουν επενδυτικά σχέδια για τη 

κατασκευή : 

 Μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων ισχύος έως 15MW. 

 Μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 
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 Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με εγγυημένη ισχύ έως 5 

MW. 

 Υποδομών παραγωγής θερμότητας ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Ενεργειακών αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης. 

 Μονάδων παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης διαδικασίες. 

Ε) Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα πλαίσια του Ν.4399/2016 είναι: 

 Φορολογική απαλλαγή  και πιο συγκεκριμένα απαλλαγή από την καταβολή του φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. 

 Επιχορήγηση, δηλαδή δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για τη 

κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και 

προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. (Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει εμφανίσει κέρδη 

σε τουλάχιστον μία εκ των 7 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων). 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: κάλυψη δηλαδή από το δημόσιο τμήματος των 

καταβαλλόμενων δόσεων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. (Θα πρέπει η 

επιχείρηση να έχει εμφανίσει κέρδη σε τουλάχιστον μία εκ των 7 τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων). 

 Κάλυψη του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται 

με το επενδυτικό σχέδιο. 

 Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών ή με ίδια 

κεφάλαια ή με οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για τη παροχή επενδύσεων 

χρηματοδότησης επιχειρηματικών κινδύνων, άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες 

επιχειρήσεις ή δάνεια για τη παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις. 

 Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. 

ΣΤ) Οι επιλέξιμες δαπάνες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στα πλαίσια του ως άνω 

Νόμου είναι: 
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 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και πιο συγκεκριμένα 

δαπάνες για κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων. Οι κατασκευές για τη 

διασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβαίνουν το 

45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.  

Ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα 

τουρισμού και πιο συγκεκριμένα: 1) για την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών 

μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων, 2) για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 

ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 

αστέρων, 3) για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 

ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση 

ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της 

επέκτασης και του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 

αστέρων, 4) για την ίδρυση , επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής 

Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, 5) για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό 

ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων 

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων, 6) για την ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικής 

τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα , τουριστικοί λιμένες, θεματικά 

πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, 7) για την ίδρυση εγκαταστάσεων 

αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού, όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από 

επιχειρηματικές συστάδες (cluster) και 8) για την ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, 

εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70% για τα επενδυτικά σχέδια στο τομέα 

αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, και πιο 

συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού 

προς τρίτους.  

Ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε 

διατηρητέα κτίρια. 
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Επίσης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά του συνόλου των υφιστάμενων 

παγίων (κτιρίων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και 

των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός της εντασσόμενης μονάδας). Ακόμα 

στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, με  τον όρο ότι 

προβλέπεται στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ότι με τη λήξη της, θα 

περιέλθει ο εξοπλισμός στη κυριότητα στον μισθωτή. Τέλος επιλέγονται και δαπάνες 

εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.  

 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως μεταφορά τεχνολογίας, 

μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, συστήματα 

διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης 

λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες δεν μπορούν να υπερβούν το 50 % 

του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το 

ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.  

 Μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα του 

επενδυτικού σχεδίου, υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από την δημιουργία κάθε 

θέσης. Θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής: α) το επενδυτικό έργο να 

συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε 

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της επιχείρησης, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του 

προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, 

β) η πλήρωση των θέσεων εργασίας να πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, γ) 

κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, να διατηρείται στη 

συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον για 5 έτη για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 

τουλάχιστον για 3 έτη για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσης 

της. 

Ζ) Οι επιλέξιμες δαπάνες ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ στα πλαίσια του ως 

άνω Νόμου είναι: 
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 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, όπως δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και 

προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης το οποίο απασχολείται σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποσπάται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσης, σε νέες θέσεις που 

έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και αντικαθιστά άλλο προσωπικό και τέλος για 

συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. 

 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ, όπως δαπάνες 

προσωπικού, δαπάνες οργάνων εξοπλισμού κτιρίων και γηπέδων.  

 Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ. 

 Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

 Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 

Η) Οι εντάσεις και τα ύψη των ενισχύσεων: 

 Περιφερειακές ενισχύσεις 

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αναφέρονται 

στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες 

επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων κυμαίνονται για 
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τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 35%, για μεσαίες επιχειρήσεις στο 45% και για μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 55%. Να σημειωθεί ότι τα ποσοστά εντάσεων 

ενισχύσεων, που αναφέρονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων αναμένεται να 

εγκριθούν από την Επιτροπή.  

Η προσαύξηση δεν εφαρμόζεται για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω 

των 50.000.000 Ευρώ. Επίσης η προσαύξηση δεν εφαρμόζεται για τις ενισχύσεις 

εκτός των περιφερειακών. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε 

μορφή αρχικής επένδυσης, ενώ σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική 

επένδυση, για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.  

Για επενδυτικά σχέδια άνω των 50.000.000 Ευρώ και μέχρι το ποσό των 50.000.000 

Ευρώ, χορηγείται η μη προσαυξημένη ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση περιφερειακής 

ενίσχυσης στην οικεία περιοχή. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 

50.000.000 Ευρώ, και μέχρι 100.000.000 Ευρώ, παρέχεται το 50% του ανωτάτου 

περιφερειακού ορίου. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100.000.000 Ευρώ 

δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης. 

 Εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων 

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών (επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜΜΕ) ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 

5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των περιφερειακών ενισχύσεων και έως το 

ποσό των 50.000 Ευρώ.  

Οι δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

ενισχύονται μέχρι το ποσό του 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων και έως το ποσό των 100.000 Ευρώ. Για καινοτόμες μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις το όριο αυτό διπλασιάζεται.  

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών καινοτομίας για ΜΜΕ 
37

 ορίζεται στο 50% 

αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 1% του συνολικού του ενισχυόμενου 

κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως το ποσό των 100.000 Ευρώ. 

                                                      
37

 δαπάνες για την απόκτηση , επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων 

στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης το οποίο απασχολείται σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας , που αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απόοργανισμό 

έρευνας και διάδοσης γνώσης, σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και αντικαθιστά άλλο 
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Το ποσοστό των δαπανών για οργανωτική και διαδικαστική καινοτομία για ΜΜΕ 

ορίζεται στο 50 % αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι το 20% του συνολικού  

ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

Η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας 

ορίζεται στο 50% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15% για 

συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες 

περιοχές του άρθρου 107, παραγρ. 3, στοιχείο α΄, της συνθήκης.
38

Κατά 5% για 

συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες 

περιοχές του άρθρου 107, παραγρ. 3, στοιχείο γ΄ της συνθήκης.
39

 Η ένταση των 

δαπανών που αφορούν τη προβολή των συνεργατικών σχηματισμών, για την αύξηση 

της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ορίζεται στο 50% αυτών, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου χορήγησης της ενίσχυσης. 

Η ένταση των δαπανών για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης ορίζεται στο 30% αυτών. 

Η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20% σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% σε 

μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15% για 

επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές του άρθρου 107 παραγρ. 3 στοιχείο α΄ της 

συνθήκης και κατά 5% για επενδύσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές του 

άρθρου 107 παραγρ. 3 στοιχείο γ΄ της συνθήκης. 

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής 

απόδοσης από ΑΠΕ, ορίζεται στο 45%. Η ένταση μπορεί να αυξηθεί κατά 20% στη 

περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις, και κατά 10% στη 

περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης η ένταση 

της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές του 

άρθρου 107 παραγρ.3 στοιχείο α΄ της συνθήκης και κατά 5% για επενδύσεις, 

εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές του άρθρου 107 παραγρ. 3 στοιχείο γ΄ της 

συνθήκης. 

Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ορίζεται σε 

ποσοστό:  

                                                      
38

 Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 (α)επιτρέπει να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά: (α) οι 

ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι 

ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση· 
39

 Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 (γ) οι ενισχύσεις για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων 

ή περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών 
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1) στο 45% εφόσον οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το στοιχείο (α) ή (β) 

του άρθρου 41 του ΓΑΚ.
40

 Και πιο συγκεκριμένα: 

(α) Όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές μπορεί να προσδιοριστεί στο συνολικό επενδυτικό κόστος ως χωριστή 

επένδυση, για παράδειγμα ως εύκολα προσδιορίσιμο πρόσθετο κατασκευαστικό 

στοιχείο σε προϋφιστάμενη εγκατάσταση, αυτό το κόστος που σχετίζεται με την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες ή  

(β) όταν το κόστος της επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές μπορεί να προσδιοριστεί με βάση παρόμοια, λιγότερο φιλική προς το 

περιβάλλον επένδυση, που θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

ενίσχυση, η διαφορά αυτή μεταξύ του κόστους των δύο επενδύσεων προσδιορίζει το 

κόστος που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες 

και 2) σε ποσοστό 30 % εάν οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το στοιχείο 

(γ) του άρθρου 41 του ΓΑΚ. Δηλαδή όταν (γ) για ορισμένες μικρές εγκαταστάσεις 

όπου δεν μπορεί να καθοριστεί λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επένδυση, 

δεδομένο ότι δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής περιορισμένου μεγέθους, το συνολικό 

κόστος της επένδυσης για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες. 

Η ένταση μπορεί να αυξηθεί κατά 20%, στη περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται 

σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10% στη περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε 

μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15% για 

επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές του άρθρου 107 παραγρ.3 στοιχείο α΄ της 

συνθήκης και κατά 5% για επενδύσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές του 

άρθρου 107 παραγρ. 3 στοιχείο γ΄ της συνθήκης. 

Ακόμη οι δαπάνες αυτές στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 

παραγωγής θερμότητας/ψύξης για ίδια χρήση από ΑΠΕ ενισχύονται μέχρι 15% του 

συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

                                                      
40

 http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles0/CELEX_32014R0651_EL_TXT.pdf 
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Η ένταση των ενισχύσεων για δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ορίζεται στο 45% αυτών. Η ένταση μπορεί να αυξηθεί 

κατά 20% στη περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και 

κατά 10% στη περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.  

Επίσης η ένταση της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 15% για επενδύσεις σε ενισχυόμενες 

περιοχές του άρθρου 107 παραγρ.3 στοιχείο α΄ της συνθήκης και κατά 5% για 

επενδύσεις εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές του άρθρου 107 παραγρ. 3 

στοιχείο γ΄ της συνθήκης. Το ποσοστό ενίσχυσης για το δίκτυο διανομής δεν 

υπερβαίνει το ποσό, μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους 

εκμετάλλευσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται εκ των προτέρων ή μέσω του 

μηχανισμού ανάκτησης.   

Η ένταση των ενισχύσεων για δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, 

ορίζεται στο 50% αυτών. Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 10% του συνολικού 

ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

Θ) Δεν ενισχύονται οι εξής δαπάνες: 

 Λειτουργικά έξοδα επένδυσης. 

 Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων. 

 Αγορά επίπλων και σκευών γραφείων. 

 Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. 

 Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων 

στοιχείων της επιχείρησης. 

 Ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά 

κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν αυτό έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο ή έχει μισθωθεί τουλάχιστον για δεκαπέντε έτη. 

Ι) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των 5.000.000 Ευρώ με την επιφύλαξη του άρθρου 67 του Νόμου. 
41

 Οι παρεχόμενες σε κάθε 

φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή 

                                                      
41

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή σταθεροποίησης συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 
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συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τα 10.000.000 Ευρώ για μεμονωμένη 

επιχείρηση, και τα 20.000.000 Ευρώ για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

ΙΑ) Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται σε: 

 Εξωστρεφείς - επιχειρήσεις δηλαδή σε επιχειρήσεις που αύξησαν την εξωστρέφεια 

τους, όπου εξωστρέφεια ο λόγος της αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο των 

εργασιών τους, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία 

τριετία πριν το έτος της αίτησης υποβολής, είτε σε ποσοστό 5% κατά μέσο όρο την 

τελευταία τριετία εφόσον οι εξαγωγές τους καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 70% του 

κύκλου εργασιών τους το τρίτο έτος πριν το έτος της αίτησης υποβολής.  

 Καινοτόμες - μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων οι δαπάνες της έρευνας και 

ανάπτυξης έχουν υπερβεί το 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, για ένα 

τουλάχιστον έτος από τα τρία τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

 Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης τους, σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% τη τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

 Επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται σε έναν από τους 

κλάδους της Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Αγροδιατροφής, 

ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους. 

 Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία όπως αυτή 

προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης προκήρυξης, 

σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου. 

 Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και 

Επιχειρηματικές Περιοχές, Επιχειρηματικά Πάρκα και δεν αφορούν όμως τον 

εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. 

ΙΒ) ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016 

Τα καθεστώτα ενισχύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου είναι τα εξής παρακάτω: 

α) Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Για τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις με την 

παρακάτω μορφή:  
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 Ατομική επιχείρηση. 

 Εμπορική εταιρεία. 

 Συνεταιρισμός. 

 Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ. 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. 

Τα  υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για:  

 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων. 

 Αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των 7 ετών που προέρχονται 

από παραγωγική μονάδα, με την προϋπόθεση ότι η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία 

της, η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που δεν 

σχετίζεται με τον πωλητή, η οικεία συναλλαγή γίνεται με τους συνήθεις όρους της 

αγοράς.  

 Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων μηχανημάτων με την υποχρέωση 

ότι αυτά θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Αγορά μεταφορικών μέσων. 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της 

φορολογικής απαλλαγής, και πιο συγκεκριμένα απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου 

εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών. Τα ποσοστά ενίσχυσης 

χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του ΧΠΕ. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν 

και θα διενεργηθούν επιτόπιοι έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των 

εγκεκριμένων σχεδίων. 
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Να σημειωθεί ότι, για το παραπάνω καθεστώς έχει λήξει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και 

οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, την περίοδο 

συγγραφής της διπλωματικής. 

β) Γενική επιχειρηματικότητα. 

Για τις ενισχύσεις στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας, δικαιούχοι είναι οι 

επιχειρήσεις με την παρακάτω μορφή:  

 Ατομική επιχείρηση. 

 Εμπορική εταιρεία. 

 Συνεταιρισμός. 

 Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ. 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. 

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για όλες τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων 
42

, 

και επιπλέον για τις εξής δαπάνες: 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, όπως δαπάνες που απαιτούνται 

για την αποκατάσταση χώρου μίας επιχείρησης. 

                                                      
42

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

Μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου 



89 

 

 Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης 

από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία 

δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών 

σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του 

συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενισχύονται 

συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων και με τις δαπάνες εκκίνησης. 

 Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται για τις 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει ως 

εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ίδιας δυναμικότητας.  

 Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών σταθμών, Υβριδικών σταθμών από 

ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ. Ενισχύονται οι δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, 

για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, 

εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

ενισχύονται για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη κατασκευή, την επέκταση και την 

ανακαίνιση μίας ή περισσοτέρων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να 

μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε 

σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. 

Τα είδη της ενίσχυσης είναι: 
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 Φοροαπαλλαγή
43

. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
44

. 

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
45

. 

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων, για τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις δαπάνες πέραν των 

περιφερειακών ενισχύσεων που αναφέρονται παραπάνω, η ένταση και το ύψος της ενίσχυσης 

αναλυτικά καταγράφηκε παραπάνω. Για τα επενδυτικά σχέδια της ειδικής κατηγορίας 

ενισχύσεων, όπως αυτή η κατηγορία ορίστηκε , το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 70% 

της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης.  

Να σημειωθεί ότι για το παραπάνω καθεστώς έχει λήξει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και 

οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, την περίοδο 

συγγραφής της διπλωματικής. 

γ) Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος αυτού είναι οι νέες ΜΜΕ, που πληρούν 

σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 

 Είναι νέες, δηλαδή οι υπό σύσταση ή οι νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

εφόσον από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει 

επταετία από την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και δεν έχουν συσταθεί μέσω 

συγχώνευσης. Δικαιούχοι είναι επιπλέον οι νέες ΜΜΕ στην εταιρική σύνθεση των 

οποίων μετέχουν και φυσικά πρόσωπα που διατηρούν μικρή ατομική επιχείρηση, 

εφόσον η τελευταία δεν είναι συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη με άλλες επιχειρήσεις. 

                                                      
43

απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών 
44

κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η 

επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη. (Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει 

εμφανίσει κέρδη σε τουλάχιστον μία εκ των 7 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων) 
45

μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου , 

υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από την δημιουργία κάθε θέσης. Θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής : 

α) το επενδυτικό έργο να συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της επιχείρησης, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, β) η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 

ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, γ) κάθε θέση 

εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον για 5 έτη 

για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τουλάχιστον για 3 έτη για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία 

πρώτης πλήρωσης της 
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Επίσης υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια πλην όσων εξαιρούνται και αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για όλες τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων 
46

, 

και επιπλέον για τις εξής δαπάνες: 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, όπως δαπάνες που απαιτούνται 

για την αποκατάσταση χώρου μίας επιχείρησης. 

 Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης 

από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία 

δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών 

σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του 

συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύονται 

συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων και με τις δαπάνες εκκίνησης. 

 Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται για τις 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει 

ως εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ίδιας δυναμικότητας.  

 Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών σταθμών, Υβριδικών σταθμών από 

ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ. Ενισχύονται οι δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

                                                      
46

Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 

Μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου 
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ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, 

για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, 

εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

ενισχύονται για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη κατασκευή, την επέκταση και την 

ανακαίνιση μίας ή περισσοτέρων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να 

μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σε 

σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. 

Τα είδη της ενίσχυσης είναι: 

 Φοροαπαλλαγή
47

. 

 Επιχορήγηση, η οποία συνιστά στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού 

ποσού, για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
48

. 

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
49

. 

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων για τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις δαπάνες πέραν των 

                                                      
47

απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών 
48

κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η 

επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.(Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει 

εμφανίσει κέρδη σε τουλάχιστον μία εκ των 7 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων) 
49

μισθολογικό κόστος δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου , 

υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από την δημιουργία κάθε θέσης. Θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν τα εξής : 

α) το επενδυτικό έργο να συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες 

Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) της επιχείρησης, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, β) η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 

ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, γ) κάθε θέση 

εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή τουλάχιστον για 5 έτη 

για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τουλάχιστον για 3 έτη για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία 

πρώτης πλήρωσης της 
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περιφερειακών ενισχύσεων που αναφέρονται παραπάνω, η ένταση και το ύψος της 

ενίσχυσης καταγράφηκε παραπάνω. 

Για τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται 

στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης εξαιρουμένων της ειδικής 

κατηγορίας ενισχύσεων, που ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης 

ενίσχυσης.  

Να σημειωθεί ότι για το παραπάνω καθεστώς έχει λήξει η περίοδος υποβολής αιτήσεων 

και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αξιολογούν τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια, την περίοδο 

συγγραφής της διπλωματικής. 

δ) Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ. 

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι ΜΜΕ που καταθέτουν επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ή/και στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή 

υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή 

οργανωτικών καινοτομιών. Τα ανωτέρω σχέδια θα πρέπει:  

 Να αξιοποιούν τα αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η 

συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων με το παραγόμενο προϊόν ή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του 

παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος. 

 Να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και 

οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση 

εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού αποτελέσματος.  

 Να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή 

βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που θα τυγχάνουν άμεσης 

παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής. 

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για όλες τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων και 

επιπλέον για: 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων, για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 
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 Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ, όπως δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και 

προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, 

δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης το οποίο απασχολείται σε 

δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποσπάται για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσης, σε νέες θέσεις που 

έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και αντικαθιστά άλλο προσωπικό και τέλος για 

συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.  

 Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ, όπως δαπάνες 

προσωπικού, δαπάνες οργάνων εξοπλισμού κτιρίων και γηπέδων.  

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 

 Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης 

από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία 

δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών 

σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του 

συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύονται 

συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων και με τις δαπάνες εκκίνησης. 

 Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται για τις 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει 

ως εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ίδιας δυναμικότητας.  

 Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών σταθμών, Υβριδικών σταθμών από 

ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ. Ενισχύονται οι δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για 
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επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, 

για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, 

εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

ενισχύονται για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη κατασκευή, την επέκταση και την 

ανακαίνιση μίας ή περισσοτέρων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να 

μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε 

σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. 

Τα είδη της ενίσχυσης είναι: 

 Φοροαπαλλαγή. 

 Επιχορήγηση, η οποία συνιστά στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού 

ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

 Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων για τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις δαπάνες πέραν των 

περιφερειακών ενισχύσεων που αναφέρονται παραπάνω, η ένταση και το ύψος της ενίσχυσης 

αναλυτικά καταγράφηκε παραπάνω. 

Για τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος, το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 

70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης εξαιρουμένων της ειδικής κατηγορίας 

ενισχύσεων, που ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης.  

Αναμένεται η προκήρυξη του παρόντος καθεστώτος. 

ε) Συνέργειες και δικτυώσεις. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θεωρούνται οι επιχειρηματικές συστάδες (clusters), στα οποία 

μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται σε 
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περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση. Στις επιχειρηματικές 

συστάδες πρέπει να συμμετέχουν για τη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον 6 επιχειρήσεις.  

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για όλες τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων και 

επιπλέον για: 

 Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ. Οι δαπάνες αυτές 

αφορούν σε μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 

 Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης 

από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία 

δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών 

σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του 

συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ενισχύονται για τις 

πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες, που χρειάζεται η εγκατάσταση για να λειτουργήσει 

ως εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ίδιας δυναμικότητας.  

 Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών σταθμών, Υβριδικών σταθμών από 

ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής 

θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ. Ενισχύονται οι δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, 

για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και για 

επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε 

εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών σταθμών ΑΠΕ στα Μη 
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Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του συστήματος αποθήκευσης, 

εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 

 Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

ενισχύονται για τις δαπάνες που απαιτούνται για τη κατασκευή, την επέκταση και την 

ανακαίνιση μίας ή περισσοτέρων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να 

μπορέσουν να αποτελέσουν αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε 

σύγκριση με μια συμβατική μονάδα παραγωγής. 

 Οι επιχειρηματικές συστάδες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καινοτομικές επιπλέον 

ενισχύονται και για τις δαπάνες:  

1) για τις επενδυτικές ενισχύσεις, οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα 

ενεργητικού, για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση συνεργατικών σχηματισμών 

καινοτομίας και 

2) για τις ενισχύσεις λειτουργίας, οι δαπάνες προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες 

σχετικά με τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού, τη προβολή του, τη 

διαχείριση των εγκαταστάσεων. Οι ενισχύσεις λειτουργίας μπορούν να χορηγηθούν 

για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.  

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές 

συστάδες. 

Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της:  

 Φοροαπαλλαγής. 

 Επιχορήγησης, η οποία συνιστά στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού 

ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

 Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 

Στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό 

συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, δεν ενισχύονται με τις ενισχύσεις 

της επιχορήγησης, δηλαδή με τη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για τη 

κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
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Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων για τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις δαπάνες πέραν των 

περιφερειακών ενισχύσεων που αναφέρονται παραπάνω, η ένταση και το ύψος της ενίσχυσης 

αναλυτικά επίσης καταγράφηκε. 

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας πέραν των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στις 

δραστηριότητες του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας σε διάφορους χρήστες, με 

διαφάνεια και άνευ διακρίσεων, ενώ οι όροι της πρόσβασης θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει τουλάχιστον το 10%  των επενδυτικών δαπανών 

του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκότερους 

όρους. Η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της επιχείρησης στις επενδυτικές 

δαπάνες, για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση.  

Τα τέλη που χρεώνονται για τη χρήση του εξοπλισμού του συνεργατικού εξοπλισμού και τη 

συμμετοχή στις δραστηριότητες του, αντιστοιχούν στην τιμή της αγοράς ή αντικατοπτρίζουν 

το σχετικό κόστος.  

Μπορούν να χορηγηθούν επενδυτικές ενισχύσεις, για την κατασκευή ή την αναβάθμιση 

συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας. Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα 

και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 50 . Η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για 

συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων 

δαπανών. 

Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες για συνεργατικούς 

σχηματισμούς καινοτομίας, εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο (α) της Συνθήκης και κατά 5 

εκατοστιαίες μονάδες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, εγκατεστημένους σε 

ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 

στοιχείο (γ) της Συνθήκης. 

Μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις λειτουργίας για τη λειτουργία συνεργατικών 

σχηματισμών καινοτομίας, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη. Επιλέξιμες δαπάνες 

των ενισχύσεων λειτουργίας για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας είναι οι δαπάνες 

                                                      
50

 Άρθρο 27, Γενικού απαλλακτικού Κανονισμού 
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προσωπικού και οι διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων) 

σχετικά με: 

 τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, 

την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και 

εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων, 

 την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων 

επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του 

σχηματισμού, 

 τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη 

στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας. 

Η ένταση της ενίσχυσης για τις ενισχύσεις λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των 

συνολικών επιλέξιμων δαπανών, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία χορηγείται η 

ενίσχυση. 

Αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος. 

στ) Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια. 

Οι προτάσεις για τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται από επενδυτικά σχήματα με τη μορφή 

ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών συστάδων. Εκτός 

των ενισχυόμενων επιχειρήσεων στα επενδυτικά σχήματα δύναται να συμμετέχουν και 

οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσης, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες. Οι ως άνω φορείς μπορούν να 

συμμετέχουν με δικαίωμα ενίσχυσης μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού ενισχυόμενου 

προϋπολογισμού. Σε κάθε επενδυτικό σχήμα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 8 

εκ των ως άνω δικαιούχων.  

Στα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων παρέχονται τα 

ακόλουθα είδη ενισχύσεων:  

 Φοροαπαλλαγή. 
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 Επιχορήγηση, η οποία συνιστά στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού 

ποσού, για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.  

 Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 

εξαιρουμένων των μεγάλων επιχειρήσεων που δεν ενισχύονται με το κίνητρο της 

επιχορήγησης. 

Στα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών συστάδων παρέχονται τα ακόλουθα 

είδη ενισχύσεων:  

 Φοροαπαλλαγή. 

 Επιχορήγηση, η οποία συνιστά στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού 

ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 

Οι επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό 

συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, δεν ενισχύονται με τις ενισχύσεις 

της επιχορήγησης, δηλαδή με τη δωρεάν παροχή από το δημόσιο χρηματικού ποσού για τη 

κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

Το επενδυτικό σχήμα υποβάλλει ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο 

περιλαμβάνει: 

 μελέτη σκοπιμότητας ανεξαρτήτως ύψους των μεμονωμένων επενδυτικών σχεδίων 

και  

 τα μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών 

συστάδων. Αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος. 

ζ) Επενδύσεις μείζονος σημασίας. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι: 
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 Ατομική επιχείρηση. 

 Εμπορική εταιρεία. 

 Συνεταιρισμός. 

 Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί. 

 Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

 Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση 

καταχώρησης τους στο ΓΕΜΗ. 

 Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις. 

Με τις εξαιρέσεις που ισχύουν και για τα άλλα καθεστώτα και εφόσον ισχύον σωρευτικά οι 

εξής δύο προϋποθέσεις: 

 Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20.000.000 Ευρώ. 

 Το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας ανά 1.000.000 Ευρώ 

επιλέξιμου κόστους επένδυσης. 

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για όλες τις δαπάνες των περιφερειακών ενισχύσεων και 

επιπλέον για: 

 Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Οι ενισχύσεις δεν 

χορηγούνται όταν οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμόρφωσης των 

επιχειρήσεων με ενωσιακά πρότυπα. 

 Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 

 Δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης 

από ΑΠΕ για ίδια χρήση, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα, για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς και για επενδυτικά σχέδια παραγωγής αειφόρων καυσίμων τα οποία 

δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά. Ειδικά για επενδυτικά σχέδια Υβριδικών 

σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του 

συστήματος αποθήκευσης, εφόσον χορηγούνται σε νέες εγκαταστάσεις. 
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Τα  υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της 

σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για χρονικό διάστημα 

που ορίζεται στα δώδεκα έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Ο φορέας 

μπορεί να κάνει χρήση του παγιοποιημένου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, από το 

φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η 

χρήση σταθερού φορολογικού συντελεστή ισχύει μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που 

δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του ΓΑΚ ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ. 

Εναλλακτικά ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με 

ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ανεξαρτήτως του 

μεγέθους της επιχείρησης, κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης που καταγράφηκαν 

παραπάνω.  

Οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας 

ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  

Να σημειωθεί ότι για το παραπάνω καθεστώς έχει λήξει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και 

οι αρμόδιες υπηρεσίες, αξιολογούν τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια , την περίοδο 

συγγραφής της διπλωματικής. 

ΙΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020. 

Προτεραιότητα του νέου προγράμματος είναι η μεταφορά των επιστημονικών επιτευγμάτων, 

σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
51

 

Στα πλαίσια της βιομηχανικής υπεροχής εξειδικεύονται οι παρακάτω ειδικοί στόχοι: 

α) Ο ειδικός στόχος "Υπεροχή στις τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής και τις βιομηχανικές 

τεχνολογίες" παρέχει ειδική στήριξη στην έρευνα, την ανάπτυξη και επίδειξη, και κατά 

περίπτωση την τυποποίηση και πιστοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), της νανοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών, της βιοτεχνολογίας, της προηγμένης 

επεξεργασίας και μεταποίησης και του διαστήματος. Δίνεται έμφαση στις αλληλεπιδράσεις 

                                                      
51 www.gsrt.gr 



103 

 

και στη σύγκλιση εντός και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών, καθώς και στη συνάφειά τους 

με τις κοινωνικές προκλήσεις. Η δέουσα εξέταση των αναγκών των χρηστών λαμβάνεται 

υπόψη σε όλα τα ανωτέρω πεδία. 

β) Ο ειδικός στόχος "Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου" αποσκοπεί να υπερκεραστούν οι 

ελλείψεις όσον αφορά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, μέσω πίστωσης και εισφοράς 

ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες εταιρίες και έργα με μοχλό την Ε&Α και την καινοτομία σε 

όλα τα στάδια ανάπτυξης. Μαζί με τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος 

"Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ" (COSME) (2014-2020) αναμένεται να 

λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων και να στηρίξει 

την ανάπτυξη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο Ένωσης. 

γ) Ο ειδικός στόχος "Καινοτομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)" παρέχει 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ΜΜΕ στήριξη, προκειμένου να τονωθούν όλες οι μορφές 

καινοτομίας στις ΜΜΕ, με στόχο εκείνες που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και να 

διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν αυτής. Στόχος είναι η συμπλήρωση του κενού 

στη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας υψηλού κινδύνου στα πρώιμα στάδια, η 

προώθηση επαναστατικών καινοτομιών, καθώς και η μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό τον ειδικό στόχο θα μπορούν να 

υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση και στήριξη μόνο οι ΜΜΕ, οι οποίες θα 

διαμορφώνουν συνεργασίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης της 

υπεργολαβίας εργασιών Ε&Α. 

Οι ενεργές προσκλήσεις του προγράμματος είναι: 

α) Dedicated SME Instrument phase 1 and 2, 2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017)  

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 8-11-2017. Στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 

2020, η συμμετοχή των ΜΜΕ προωθείται σχεδόν σε όλο το πρόγραμμα εργασίας, ιδιαίτερα 

στις προτεραιότητες Industrial Leadership και Societal Challenges. Η υποστήριξη προς τις 

ΜΜΕ διοχετεύεται μέσω του εργαλείου SME Instrument, το οποίο υποστηρίζει τις 

δραστηριότητες των ΜΜΕ από το στάδιο της ιδέας μέχρι την αγορά. Το εργαλείο αυτό 

απευθύνεται στις ΜΜΕ με διεθνή προσανατολισμό, οι οποίες έχουν ανάγκη χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών υψηλού κινδύνου και υψηλού αντίκτυπου. 

Στόχος του SME Instrument είναι η χρηματοδότηση έργων καινοτομίας (προϊόν, υπηρεσία, 

διαδικασία), με ευρωπαϊκή διάσταση, τα οποία μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές 
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στον τρόπο που λειτουργεί η εκάστοτε αγορά και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η υψηλή 

απόδοση επένδυσης (return on investment). Επίσης, το SME Instrument παρέχει υποστήριξη 

σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας ενώ συμβάλλει παράλληλα στην αύξηση του 

οικονομικού αντίκτυπου, των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων έργων λόγω της 

προσέγγισης, που βασίζεται στις παραμέτρους της αγοράς και των δυνατοτήτων των 

επιχειρήσεων (company-focused and market driven approach).  

Το SME Instrument διατρέχει τις προτεραιότητες Industrial Leadership και Societal 

Challenges και υπάγεται κάτω από τη Θεματική «Innovation in SMEs». Στο πλαίσιο της 

θεματικής περιοχής «Innovation in SMEs» έχει δημοσιευθεί πρόσκληση για υποβολή 

προτάσεων για τα έτη 2016-2017, η οποία θα είναι συνεχώς ανοικτή με ενδιάμεσες 

ημερομηνίες υποβολής: H2020-SMEINST-2016-2017, για τη Φάση Ι: 15 Φεβρουαρίου, 3 

Μαΐου, 6 Σεπτεμβρίου και 8 Νοεμβρίου 2017.  

β) Sustainable Food Security / Resilient and resource-efficient value chains 

Οι προκλήσεις στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Food security, sustainable agriculture and 

forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy» του πυλώνα 

«Societal Challenges» επιδιώκουν την αξιοποίηση των βιολογικών πόρων με τρόπο βιώσιμο. 

Ο στόχος είναι να συμβάλουν στην εξασφάλιση επαρκών διατροφικών προϊόντων βιολογικής 

προέλευσης και υψηλής ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης προτεραιότητας, προσφέρονται ευκαιρίες για την εύρεση ποικίλων και 

καινοτόμων λύσεων.  

Σε αυτές τις προσπάθειες, μέσω γενικών ή ειδικών θεμάτων, η ευρεία διεπιστημονική 

συμμετοχή ενθαρρύνεται. Η βασική αρχή είναι ότι οι αιτούντες καλούνται να βρουν λύσεις οι 

οποίες θα επιφέρουν θετικές αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, 

χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικά τους φυσικούς πόρους. Στη θεματική προτεραιότητα «Food 

security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research 

and the bioeconomy» περιλαμβάνεται η πρόσκληση «Sustainable Food Security – Resilient 

and resource-efficient value chains».  

Η επάρκεια και η ποιότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών είναι ζητήματα που 

εμπεριέχουν μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες απορρέουν από αλληλένδετους παράγοντες όπως 

η κλιματική αλλαγή, οι φυσικοί κίνδυνοι, η έλλειψη ενέργειας και πόρων κ.ά. Η έρευνα και η 

καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση, τον περιορισμό και τη διαχείριση των 
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κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων και για τη δημιουργία νέων μοντέλων παραγωγής, 

επεξεργασίας και κατανάλωσης. Οι προθεσμίες υποβολής είναι: 17/02/2016 13/09/2016 

14/02/2017, 13/09/2017. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 251 εκατ. ευρώ για το 2017. 

ΙV) ΊΔΡΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)
52

 αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα 

με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Το νέο, καινοτόμο 

Ταμείο φέρει την ονομασία EquiFund και ιδρύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
53

 Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για 

την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς 

θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων 

επενδύσεων. Το ταμείο ιδρύθηκε στις 22-12-2016 και η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (EIF), ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από 

διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. 

Ουσιαστική εμπλοκή στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα έχει επίσης ο νέος 

δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και της 

θυγατρικής του ΤΑΝΕΟ. 

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών EquiFund επιδιώκει τη σύζευξη ανάμεσα σε 

καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν 

δυσκολία πρόσβασης σε κεφάλαια, από τη μια μεριά, και σε επενδυτές, εγχώριους και 

διεθνείς, από την άλλη, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τέτοιες επιχειρήσεις, καθώς 

αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και προοπτικές της χώρας, αλλά, λόγω του μεγέθους των 

επιχειρήσεων, αδυνατούν να τις εντοπίσουν και προσεγγίσουν μία προς μία. Συνολικά, 

αναμένεται να συγκεντρωθεί ένα ποσό που θα πλησιάσει και ενδεχομένως θα ξεπεράσει το 1 

δισ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, μέσα από τα δύο παράθυρα 

της γενικής επιχειρηματικότητας. Ιδιαίτερη, όμως, προτεραιότητα δίνεται, μέσα από το 

παράθυρο καινοτομίας, στη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή. 

                                                      
52

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114452603 
53

http://www.mindev.gov.gr/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/3786-2016-12-23-14-27-49 
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Εκτός από το παράθυρο καινοτομίας θα δημιουργηθούν άλλα δύο παράθυρα, που αφορούν 

την γενική επιχειρηματικότητα: α) το early stage venture capital funds και β) το growth stage 

private equit funds. Τα παράθυρα αυτά θα χρηματοδοτούν ΜΜΕ , start-ups, τεχνοβλαστούς 

και θερμοκοιτίδες.  

V) ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

Το νέο ταμείο θα αφορά δανειακά προϊόντα και προϊόντα εγγυοδοσίας, θα διατεθούν 400 εκ. 

ευρώ από το ΕΣΠΑ και 600 εκ ευρώ από τις τράπεζες. Στόχος είναι η διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στη δημιουργία βιώσιμων 

επιχειρήσεων σε καινοτόμους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους τομείς και δραστηριότητες της 

οικονομίας. Σε πρώτο στάδιο για την επίτευξη του στόχου θα δημιουργηθούν χρηματοδοτικά 

εργαλεία, όπως δάνεια επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεις για την επένδυση, σε ταμεία 

δανείων και ταμεία εγγυήσεων.  

 Τα δάνεια επιμερισμού κινδύνου, είναι εργαλεία που επιτρέπουν τη πρόσβαση σε 

τραπεζικό δανεισμό με καλύτερους όρους, όπως χαμηλά επιτόκια.  

 Οι εγγυήσεις αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν τη πρόσβαση σε τραπεζικά 

προϊόντα με καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις.  

Οι τελικοί αποδέκτες του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα είναι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις 

και κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες , όλων των κλάδων της οικονομίας. Για το ταμείο 

των δανείων, οι δυνατές επιλογές αφορούν το ποσό συμμετοχής, που θα κυμαίνεται από 80% 

έως 90% του προϋπολογισμού και τη σχέση συμμετοχής-συνεπένδυσης που θα κυμαίνεται 

από 50%-50% έως 75%-25%. Για ταμείο των εγγυήσεων δανείων, οι δυνατές επιλογές θα 

αφορούν το ποσό συμμετοχής που θα κυμαίνεται από 10% έως 20% του προϋπολογισμού και 

τον συντελεστή μόχλευσης αυτού από 2,2 έως 3 με σταθερό ποσοστό εγγύησης 70%.  Τα 

προϊόντα αυτά , θα παρέχονται από τις τράπεζες.  

VI) ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Α) Θερμοκοιτίδες στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.   
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α)
54

OK!Thess. Ο ευρύς στόχος του OK!Thess είναι η ουσιώδης συμβολή στην δημιουργία 

ενός οικοσυστήματος καινοτομίας. Ένα τέτοιο οικοσύστημα θα περιλάμβανε αφ’ ενός όλους 

όσους είναι σε θέση και επιθυμούν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην 

πόλη και αφ’ ετέρου όλες τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες, για την υγιή μεγέθυνση του 

οικοσυστήματος του ίδιου. Ένα τέτοιο οικοσύστημα θα περιλάμβανε τα εξής: 

 Πηγές ανθρώπων με υποσχόμενες καινοτόμες ιδέες. Τέτοιες πηγές είναι τα 

πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ αλλά και η κοινωνία γενικότερα καθώς λαμπρές ιδέες 

μπορούν να ξεκινήσουν από οπουδήποτε. 

 Διαδικασίες που συμβάλλουν στην μετατροπή πρωτόλειων ιδεών σε βιώσιμες 

προτάσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλευτική, διαλέξεις, διαγωνισμούς, 

κατάρτιση, συναναστροφές και δημιουργία καινοτόμων κοινοτήτων και ό,τι άλλο 

συμβάλλει με αυτό τον τρόπο. 

 Υποδομές. Αυτές θα στηρίξουν διαδικασίες όπως αυτές που περιγράφηκαν αλλά και 

θα δώσουν την δυνατότητα σε νεοφυείς οντότητες να «δοκιμαστούν» και πολλές από 

αυτές να «επιζήσουν» πριν καταλήξουν, έτοιμες, σε κάποιον από τους προορισμούς 

του οικοσυστήματος. 

 Προορισμούς των δοκιμασμένων και υποσχόμενων νεοφυών οντοτήτων. Αυτοί οι 

προορισμοί περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το πάντρεμα των καλύτερων ιδεών με 

επενδυτικά κεφάλαια που θα αναπτυχθούν παραπάνω σε τεχνολογικά πάρκα, αλλά και 

αυτοτελώς. 

Το οικοσύστημα αυτό θα είναι ανοικτό σε όλους τους επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς 

φορείς της πόλης ώστε να συγκεντρώσει όλες τις προσπάθειες που κινούνται στην 

κατεύθυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Για την στήριξη του 

οικοσυστήματος, θα δημιουργηθούν συνθήκες χώρου και υπηρεσιών που να επιτρέπουν σε 

έναν αριθμό οντοτήτων με νέες και δυνητικά εμπορεύσιμες επιχειρηματικές ιδέες – είτε 

προϊόντα έρευνας είτε όχι – να τις επεξεργαστούν για ένα διάστημα, απαλλαγμένες από άλλα 

βάρη στην προσπάθεια τους. 

Η προσπάθεια υλοποίησης του στόχου ξεκινάει με το άνοιγμα της προ-θερμοκοιτίδας του 

OK!Thess, η οποία προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

                                                      
54

http://okthess.gr/about.html#collapse0 



108 

 

 Διάθεση χώρου που να μπορεί να συναντιέται και να συνεργάζεται μια ομάδα έως 5 

ατόμων. 

 Πρόσβαση σε δίκτυο Wi-Fi υψηλής ταχύτητας. 

 Συμμετοχή σε σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά με την καινοτομία στον χώρο του 

ΟΚ!Thess. 

 Καθημερινή δυνατότητα καθοδήγησης από έναν coach εξειδικευμένο σε θέματα 

startups. 

 Στήριξη από έναν μέντορα του οικονομικού χώρου όπου δραστηριοποιείται η startup 

ή δυνητική startup. 

 Χώρο κοινωνικής συναναστροφής με άλλες ομάδες που συστεγάζονται. 

 Ευκαιρίες συνάντησης με δυνητικούς επενδυτές. 

Γίνονται δεκτές προτάσεις από άτομα ή ομάδες με καινοτόμες ιδέες, ανεξάρτητα του βαθμού 

ωρίμανσης, που θα ήθελαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της προ-θερμοκοιτίδας του 

OK!Thess, ώστε να στήσουν μια επιχείρηση (startup) ή να ενισχύσουν μια startup που έχουν 

ήδη στήσει. Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογούνται από τετραμελή επιτροπή, η οποία αν 

χρειαστεί θα ζητήσει την αρωγή εμπειρογνωμόνων στον τομέα του αιτούντος. Τα κριτήρια 

στα οποία θα βασιστεί η απόφαση της επιτροπής κατά σειρά σπουδαιότητας είναι: 

 Η επιχειρηματική ιδέα - Οι προοπτικές της ιδέας, άμεσα ή έμμεσα, να δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας σε περίπτωση επιτυχίας, η εμπορευσιμότητα της ιδέας, η πρωτοτυπία/ 

καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας, το πόσο εφικτή είναι η υλοποίησή της – 

λαμβάνοντας υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά της αγοράς (μεγάλη/μικρή) και του 

ανταγωνισμού (μεγάλος/μικρός), η ανάγκη της αγοράς στην οποία ανταποκρίνεται, ο 

στόχος στην αγορά, η προστιθέμενη αξία, η σαφήνεια και ο βαθμός ωριμότητας της 

ιδέας. 

 Τα προσόντα της ομάδας - Το επίπεδο εκπαίδευσης και η συνάφεια των σπουδών με 

την επιχειρηματική ιδέα, η προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία, η συνάφεια της 

επιχειρηματικής εμπειρίας με την επιχειρηματική ιδέα, η εμπειρία σε έρευνα και 

ανάπτυξη, η δομή της ομάδας. 

Όσον αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο, δεν είναι υποχρεωτικό να κατατεθεί στην αίτηση και 

η απουσία του δεν θα επηρεάσει αρνητικά την αίτηση, καθώς ένας από τους στόχους της 

εισαγωγής στο OK!Thess είναι η δημιουργία του. Εάν όμως κατατεθεί μπορεί να επηρεάσει 
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θετικά. Η αποδοχή κάθε ομάδας γίνεται για ένα χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από 

την επιτροπή αξιολόγησης και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάθε πρότασης. Όλες οι 

ομάδες που γίνονται δεκτές αξιολογούνται για την πρόοδο τους κάθε τρεις μήνες. Σε 

περίπτωση που αυτή η αξιολόγηση δείχνει πως οι στόχοι της ομάδας δεν είναι επιτεύξιμοι 

τότε η συμφωνία συμμετοχής στο ΟΚ!Thess διακόπτεται ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να 

διατεθούν σε νέες ομάδες. 

β) Η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη
55

 αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνόπολη, με 

πρωταρχικό στόχο να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες και 

χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένες, καινοτόμες εταιρίες προκειμένου να 

διασφαλίσουν την επιτυχία και βιωσιμότητά τους στην αγορά. Αποστολή της θερμοκοιτίδας 

είναι να εντοπίζει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να στηρίζει την εμπορευματοποίησή 

τους, με τρόπο αποτελεσματικό προς όφελος των μετόχων της εταιρίας. 

Θεματικά, η θερμοκοιτίδα επικεντρώνεται στο πεδίο των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών καθώς και σε σχετικά πεδία και συνδέεται άμεσα με το πάρκο, αξιοποιώντας τα 

υπάρχοντα δίκτυα και τις συνεργασίες. Η θερμοκοιτίδα προσφέρει το πεδίο για την ανάπτυξη 

και εφαρμογή επιχειρηματικών ιδεών και τεχνολογιών -τις οποίες συνδέει με την τεχνόπολη, 

ενώ παράλληλα οι νέες εταιρίες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασής τους σ’ 

ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 

Οι βασικοί στόχοι της θερμοκοιτίδας είναι: 

 Να στηρίξει νέες εταιρίες από την ίδρυση μέχρι την ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους. 

 Να αποτελέσει αξιόπιστο συνέταιρο και μέντορα για τις εταιρίες που είναι 

εγκατεστημένες στη θερμοκοιτίδα. 

 Να υποστηρίξει επιστήμονες στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων. 

 Να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. 

 Να στηρίξει την καινοτομία και την παραγωγή καινοτόμου γνώσης και τεχνογνωσίας. 

 Να συνεισφέρει ενεργά σε εθνικά και διεθνή δίκτυα και προγράμματα. 
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http://www.technopolis.gr/pages/incubator 
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Η θερμοκοιτίδα, ανάλογα με τις ανάγκες, της κάθε μίας εγκατεστημένης επιχείρησης και 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της, μπορεί να προσφέρει μία σειρά από εξειδικευμένες 

υπηρεσίες για την υποστήριξη των εταιρειών. Ενδεικτικά αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 Γραφειακές εγκαταστάσεις (χώροι διαφόρων μεγεθών). 

 Πρόσβαση σε συνεδριακές αίθουσες και αίθουσες επαγγελματικών συναντήσεων. 

 Γενικές υπηρεσίες (υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο, φωτοτυπικό μηχάνημα, προβολέα 

πολυμέσων, διαδραστικό πίνακα, τηλεοράσεις, ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο). 

 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων (κατάρτιση νέων επιχειρηματιών, ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων κ.α.). 

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταβίβασης γνώσης και εμπειρίας (mentoring). 

 Εξειδικευμένης υπηρεσίες (σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, στρατηγικές 

marketing). 

 Χρηματοοικονομική στήριξη. 

 Ευκαιρίες για εγχώρια και διεθνή δικτύωση. 

Η θερμοκοιτίδα Τεχνόπολη εφαρμόζει τα ακόλουθα ευρείας ποιότητας κριτήρια για την 

επιλογή των υποψήφιων εταιριών: 

 Ποιότητα, πρωτοτυπία και βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας. 

 Καινοτομία της υποκείμενης τεχνολογίας. 

 Ποιότητα και εμπειρία της διοικητικής ομάδας. 

 Βιομηχανικός τομέας στον οποίο η εταιρία ενεργοποιείται. 

 Να αποδείξει το πραγματοποιήσιμο και την λειτουργικότητα της ιδέας. 

 Συγκριτική θέση της εταιρίας σε σχέση με την αγορά και τον ανταγωνισμό. 

Προκειμένου μία επιχείρηση να μπορέσει να εγκατασταθεί στην θερμοκοιτίδα θα πρέπει να 

υποβάλει αίτηση με όλα τα στοιχεία την επιχείρησης και ένα σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο.  

Μετά την αξιολόγηση και την έγκριση της αίτησης μπορεί μία επιχείρηση να εγκατασταθεί 

στην Θερμοκοιτίδα. 

γ) Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Οργανισμό 

CERN δημιούργησε το Business Incubation Center (Technopolis Thessaloniki BIC of CERN 

Technologies), το οποίο θα προσφέρει υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες ώστε να 
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αξιοποιήσουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το CERN και να δημιουργήσουν νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες.
56

 

Το πρόγραμμα υποστήριξης τυπικά περιλαμβάνει: 

 Φιλοξενία στην θερμοκοιτίδα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης για ορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

  Χρηματοδότηση δράσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης πρωτοτύπου προϊόντος, 

έρευνες αγοράς, κλπ. 

  Πρόσβαση σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του CERN για την υποστήριξη 

των επιχειρήσεων. 

  Χρήση πνευματικών δικαιωμάτων του CERN με ευνοϊκούς όρους. 

  Δυνατότητες συνεργασίας και δικτύωσης μέσω του δικτύου συνεργατών του CERN. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρά start-up, ερευνητές ή νέους επιχειρηματίες που 

ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στις τεχνολογίες που 

έχουν αναπτυχθεί από το CERN. Επίσης απευθύνεται σε υπάρχουσες επιχειρήσεις οι οποίες 

χρειάζονται υποστήριξη στην επίλυση κάποιου τεχνικού προβλήματος το οποίο σχετίζεται με 

τις τεχνολογίες του CERN. 

Η διαδικασία επιλογής για την συμμετοχή μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω βήματα, ενώ λόγω της συμμετοχής στην διαδικασία εκπροσώπων του CERN, το 

σύνολο της διαδικασίας θα γίνεται στα Αγγλικά. 

Ο υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει ηλεκτρονικά μία αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης του 

και ο λόγος που θα ήθελε να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του 

προγράμματος θα επικοινωνήσει με τον επιχειρηματία και αν χρειαστεί θα τον φέρει σε 

επικοινωνία με κάποιον ειδικό από το CERN ανάλογα με την τεχνολογία για την οποία 

ενδιαφέρεται. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν καταθέσει την πλήρη αίτηση συμμετοχής. Μετά 

ακολουθεί η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο 

πρόγραμμα. Η παρουσίαση της πρότασης και της ιδέας γίνεται στη επιτροπή αξιολόγησης 

στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και του CERN. 
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δ) Θερμοκοιτίδα Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης 

ΑΕ.
57

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε φυσικά πρόσωπα 

που ενδιαφέρονται να μετατρέψουν σε επιχειρηματική επιτυχία μία καινοτομική ιδέα, που 

αφορά νέα τεχνολογία, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη διάθεση των ενδιαφερομένων 

υπάρχουν χώροι 31, 62 και 93 τ.μ. 

Για την εγκατάσταση μιας εταιρείας στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

 Συμπλήρωση έντυπης αίτησης. 

 Αξιολόγηση από ομάδα συμβούλων τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πάρκου 

Θεσσαλονίκης. 

 Η αξιολόγηση γίνεται βάση συγκεκριμένων ποιοτικών κριτήριων που σχετίζονται με 

τη δυνατότητα της επιχείρησης να τεκμηριώσει ότι: επιδιώκει την αξιοποίηση της 

τεχνολογικής έρευνας με στόχο το οικονομικό όφελος για την εθνική οικονομία, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες στόχο έχουν να προωθήσουν τη διάχυση της 

τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αναπτύσσει ένα κύκλο 

εργασιών και απασχόλησης που θα ωφελήσει την περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 

πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, καθορίζει χρονοδιάγραμμα ερευνητικών και 

τεχνολογικών δραστηριοτήτων, προσδιορίζει τον καινοτομικό χαρακτήρα της 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

 Παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τελική έγκριση. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης στις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις είναι: 

 Υποβοήθηση σε θέματα που σχετίζονται με ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Υπηρεσίες τηλεματικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας (σύνδεση 

με Internet και ISDN, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βάσεις οπτικών δίσκων, σε 

δίκτυα παραγγελίας ανατύπων κ.α.). 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 Βασικές υπηρεσίες IPR. 

 Εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού. 
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 Χρηματοοικονομικές συμβουλές. 

 Ειδικές εργαστηριακές εγκαταστάσεις. 

 Γραμματειακή υποστήριξη. 

 Διανομή αλληλογραφίας. 

ε) Η THERMI A.E.
58

φιλοξενεί νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός 

ολοκληρωμένου εταιρικού συστήματος υποστήριξης (THERMI DEVELOPMENT). Οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν σε θέματα τεχνολογικών καινοτομιών 

και γενικότερα στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη. 

Οι εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας περιλαμβάνουν: αίθουσες συνεδρίων – πολλαπλών 

χρήσεων οι οποίες είναι ευέλικτες και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκδηλώσεων που φιλοξενούν. Διατίθενται μαζί με εξαιρετικά προηγμένο εξοπλισμό που 

περιλαμβάνει πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα και μεταφραστικές καμπίνες και μπορούν να 

φιλοξενήσουν μέχρι 200 άτομα. Είναι διαθέσιμες για τους ενοίκους της θερμοκοιτίδας, τα 

μέλη του THERMI LINK, όπως επίσης και για ιδιώτες ή εταιρείες που επιθυμούν να τις 

χρησιμοποιήσουν. 

Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μηχανήματα για την υποστήριξη των 

ενοίκων της θερμοκοιτίδας, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα πολλαπλών δυνατοτήτων, 

εκτυπωτές, fax κ.λ.π.. Επίσης είναι εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως 

επί παραδείγματι σύγχρονους servers, ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές (routers) 

για κάθε μία από τις θερμοκοιτιδιζόμενες επιχειρήσεις, τερματική συσκευή μικροκυματικής 

ζεύξης κλπ, τα οποία είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία όλου του δικτύου της 

θερμοκοιτίδας και των ενοίκων της. 

Οι Επιλέξιμοι Φορείς είναι:  

 Νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ιδιώτες – ερευνητές ακαδημαϊκοί. 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν ένα καινούργιο προϊόν ή 

διαδικασία. 

 Υπάρχουσες εταιρείες, οι οποίες επιθυμούν να αναπτύξουν νέα τεχνολογικά 

καινοτομικά προϊόντα μόνες ή σε συνεργασία με άλλες, υπό νέο επιχειρηματικό 

σχήμα. 
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 Γενικά εταιρείες και επιχειρηματικά σχήματα που επιθυμούν την συνέργεια και όσα 

τους παρέχει η Θερμοκοιτίδα. 

Η διαδικασία εισόδου περιλαμβάνει αρχικά την αποστολή επιχειρηματικής σύνοψης 

(executive summary) ή επιχειρηματικού σχεδίου ή υποβολή στοιχείων μέσω της 

ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που 

αναπτύσσει η υποψήφια εταιρεία, καθώς και οι διαδικασίες ανάπτυξης που εφαρμόζει με 

έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση τους σε σχέση με υφιστάμενα στην αγορά. 

Στη συνέχεια η έκθεση καινοτομίας ελέγχεται από αρμόδια στελέχη της THERMI ή και από 

εξωτερικούς επιστημονικούς συμβούλους-συνεργάτες στην περίπτωση που απαιτείται μια πιο 

εξειδικευμένη άποψη. Εφ’ όσον τεκμηριώνεται ως καινοτομική η τεχνολογία που 

ενσωματώνεται στα προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύσσει η υποψήφια επιχείρηση, προτείνεται 

στην αρμόδια επιτροπή η προώθηση του αιτήματός της για εισαγωγή στην Θερμοκοιτίδα. 

Η επιτροπή εισόδου χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα ευρήματα, προχωρεί σε διεξοδική 

μελέτη και έλεγχο της έκθεσης καινοτομίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου 

στην θερμοκοιτίδα, που αφορούν στο καινοτόμο της επιχειρηματικής ιδέας, στο μέγεθος της 

αγοράς που απευθύνονται τα προϊόντα-υπηρεσίες που θα παραχθούν-προσφερθούν, στην 

τεχνολογία που ενσωματώνουν, στις προοπτικές ανάπτυξης που αυτά παρουσιάζουν, στην 

επιχειρηματικότητα των φορέων, στην ύπαρξη επιχειρηματικού πλάνου και στην ικανότητα 

της ομάδας διοίκησης. Με βάση λοιπόν τα προηγούμενα, αποφασίζεται από την επιτροπή 

αξιολόγησης εισόδου η έγκριση ή η απόρριψη της πρότασης. 

Τέλος πραγματοποιείται, όταν έχει εγκριθεί η είσοδος της υποψήφιας εταιρείας στην 

θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται μία πλήρης ξενάγηση γνωριμίας των νέων ενοίκων 

με τους χώρους, λαμβάνει χώρα εκτενής ενημέρωση για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, για 

τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν αλλά και για τα δικαιώματα που 

αποκτούν ως ένοικοι.  

Β) Business angels στη Θεσσαλονίκη
59

 

Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί τρία Business Angels Forum, με το τελευταίο να 

πραγματοποιείται τον Νοέμβριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη. Νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους και 
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Επενδυτές.  Στα δύο πρώτα forum που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, φιλοξενήθηκαν 

συνολικά 34 νεοφυείς ομάδες και πάνω από 20 επενδυτές, ενώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, 

χρηματοδοτήθηκαν ήδη 3 νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλες βρίσκονται σε συζητήσεις με 

επενδυτές. 

Βασικός στόχος των forum είναι η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων των ομάδων, 

μπροστά στο επενδυτικό κοινό και η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, η οποία 

κυμαίνεται από 20.000€ έως 500.000€. Η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων στους 

Επιχειρηματικούς Αγγέλους/ Επενδυτές λαμβάνει χώρα ως ένα pitching event, κατά τη 

διάρκεια του οποίου θα υπάρξει παρουσίαση των πιο ολοκληρωμένων επιχειρηματικών 

προτάσεων που θα επιλεγούν για το σκοπό αυτό. 

Να σημειωθεί ότι με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει συσταθεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

heban
60

 - Hellenic business angels network, με σκοπό την ανάπτυξη σταθερού δικτύου 

επιχειρηματικών αγγέλων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. 

Γ) Δράσεις της cosmote για την ανάπτυξη επιχειρήσεων – grow your business-
61

 

Η εταιρεία COSMOTE σύμφωνα με την ίδια συνεχίζει να στηρίζει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με μια νέα σειρά δράσεων, όπως το #Grow Your Business. Οι δράσεις ξεκινούν 

με δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους επιχειρηματίες που τους προσφέρουν τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση και τις ευκαιρίες, που παρέχει η ψηφιακή 

εποχή. Στο ίδιο πλαίσιο με το #Grow Your Business–Digital Training, θα ακολουθήσουν και 

άλλες δράσεις για τις επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια, απευθύνονται σε επιχειρήσεις, καθώς και 

σε ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχο έχουν οι συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις ψηφιακές 

τους δεξιότητες και να ενημερωθούν για τα digital εργαλεία με τα οποία θα μπορούν να 

αυξήσουν την αποδοτικότητα τους.  

Οι επαγγελματίες που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, μεταξύ άλλων, θα έχουν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις της digital εποχής, να γνωρίσουν τον κόσμο των 

social media, να ερευνήσουν τις καταναλωτικές συνήθειες με τη χρήση προηγμένων 

εργαλείων, να μάθουν τι πρέπει και τι όχι για το website της επιχείρησής τους, καθώς και 

θέματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 
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αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες, 

αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.  

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ειδικό microsite, 

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου online, μέσω live streaming.  

Δ) Η ευρωπαϊκή πύλη Επενδυτικών έργων (ΕΠΕΕ).
62

 Απευθύνεται σε φορείς υλοποίησης 

έργων (με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ) με έδρα την ΕΕ, που θέλουν να 

προσεγγίσουν δυνητικούς επενδυτές σε όλον τον κόσμο. Οι εν δυνάμει επιχειρηματίες 

καταχωρούν το project τους, στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) και έτσι το 

κάνουν γνωστό σε ένα ευρύ δίκτυο διεθνών επενδυτών. Οι επενδυτές που αναζητούν 

επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι μεταφορές, η υγεία, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι ευρυζωνικές υποδομές, ή η χρηματοδότηση ΜΜΕ, έχουν 

την επιλογή από πολλά βιώσιμα έργα. 

Ε) Φοροαπαλλαγή για καινοτόμες επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογίας
63

. 

Μία Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναμενόταν εδώ και καιρό από την 

επιχειρηματική κοινότητα και καθορίζει τα «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2351/ 11.07.2017). 

Η ΚΥΑ αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο, για την στήριξη καινοτόμων 

επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλλαγής που παρέχεται, για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού 

και επιστημονικών οργάνων. Ενισχύει επίσης το νομικό πλαίσιο υλοποίησης όλων των έργων 

κρατικών ενισχύσεων και υποδομών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με τον φορολογικό κώδικα, προβλέπει για 

τις δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλισμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες υλοποίησης ερευνητικών έργων, να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%). 
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Η απόφαση είναι πραγματικά σημαντική τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

δημόσιους ερευνητικούς φορείς και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διότι συμπληρώνει 

την εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου ο οποίος ψηφίστηκε το 2016 και αφορά 

«αυξημένες αποσβέσεις με συντελεστή 40% του εξοπλισμού και των οργάνων, που 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας». 

Ως συνέπεια αυτής της ρύθμισης, στη μέση διάρκεια ζωής ενός ερευνητικού έργου 

αποσβένονται πλήρως οι δαπάνες που προκύπτουν και εάν πρόκειται για 

συγχρηματοδοτούμενο έργο, ο ωφελούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί για το σύνολο της 

σχετικής επιλέξιμης δαπάνης. 

Επιπρόσθετα διευρύνονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού των εν λόγω δαπανών και εισάγονται 

σαφείς και πιο ευνοϊκές  για καινοτόμες επιχειρήσεις διατάξεις καθώς πλέον 

συμπεριλαμβάνονται και οι αποσβέσεις για κτίρια και οι λειτουργικές δαπάνες. 

Η ΚΥΑ αφορά ολόκληρο το οικονομικό έτος 2017 και εντεύθεν ενώ οι αυξημένοι 

συντελεστές απόσβεσης 40% ισχύουν ήδη από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 11.5.2016. 

ΣΤ) Βραβεία Επιχειρηματικότητας. 

 α) Ελληνικά βραβεία επιχειρηματικότητας
64

. Τα ελληνικά βραβεία επιχειρηματικότητας 

αποτελούν  άλλη μία πηγή χρηματοδότησης επιχείρησης. Το πέμπτο Ελληνικό Βραβείο 

Επιχειρηματικότητας (ΕΒΕ) ανακοίνωσε πέντε νικήτριες ομάδες που θα μοιραστούν το 

χρηματικό ποσό του €1.250.000, καθοδήγηση, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

επιχειρηματικής υποστήριξης μέσω του δικτύου συνεργατών και υποστηρικτών του. Οι δέκα 

φιναλίστ του 2017 δραστηριοποιούνται σε έξι διαφορετικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η 

ιατρική τεχνολογία, τα τρόφιμα & ποτά, η μόδα, ο τουρισμός και η τεχνολογία. 

Στον διαγωνισμό του 2017, περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν με 1.250 

επιχειρηματικές προτάσεις – μία αύξηση κατά 12% από το 2016, γεγονός που δείχνει ότι η 

επιχειρηματική σκηνή στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δραστήρια. 

Συνολικά έχουν αναδειχθεί 19 νικητές από την έναρξη του ΕΒΕ το 2012, για λογαριασμό της 

Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI),  οι οποίοι έχουν μοιραστεί συνολικά χρηματοδότηση ύψους 
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€4.775.000. Οι προηγούμενοι νικητές του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων, από τη μετεωρολογία και 

τον πολιτισμό, την ιατρική τεχνολογία μέχρι και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες. Οι 

εταιρείες αυτές έχουν πετύχει μία σταθερή εμπορική ανάπτυξη, παρά την παρατεταμένη 

οικονομική ύφεση στην Ελλάδα. Η προκήρυξη του 2018 αναμένεται τον Νοέμβριο του 2017. 

β) Αντίστοιχους διαγωνισμούς πραγματοποιούν και τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως το 

πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, στο οποίο αναφερθήκαμε 

παραπάνω.  

γ) Διαγωνισμούς προκηρύσσουν και ιδιώτες
65

, όπως αυτός που προκηρύχθηκε με 

καταληκτική ημερομηνία την 19η Ιουλίου 2017 της  Shell Technology Ventures, της 

Rockstart και της YES!Delft. Οι 3 εταιρίες οργάνωσαν τον δεύτερο πανευρωπαϊκό 

διαγωνισμό για Startups, οι οποίες προσφέρουν καινοτομικές λύσεις, χαμηλού αποτυπώματος 

άνθρακα στο χώρο της ενέργειας. Ο νικητής θα λάβει 100.000 ευρώ σε μετατρέψιμο δάνειο 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το VC της Shell για ένα έτος. 

Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, διασυνδεδεμένοι πελάτες, έξυπνη ενέργεια είναι μερικές 

από τις κατηγορίες, που ενδιαφέρουν τον διαγωνισμό με τις λύσεις να συνεισφέρουν σε ένα 

ενεργειακό σύστημα με λιγότερη εξάρτηση από τον άνθρακα. Είκοσι επιλεγμένες εταιρείες 

θα μεταβούν στο Amsterdam μεταξύ 24-28 Σεπτεμβρίου 2017 όπου δέκα θα παρουσιάσουν 

την ιδέα τους μπροστά σε ειδική επιτροπή για να βγει ο νικητής. Η εκδήλωση θα είναι βασικό 

κομμάτι του Startup Fest 2017. 

δ) Η InnoEnergy
66

στο πλαίσιο του προγράμματος Investment Round για το 2017, βρίσκεται 

σε αναζήτηση καινοτόμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθαρή ενέργεια από ορυκτά 

καύσιμα, ασφαλή και αξιόπιστη πυρηνική ενέργεια, βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας (οικιακή 

και βιομηχανική), αποτελεσματική αποθήκευση και διανομή ενέργειας, «έξυπνα» σπίτια, 

κτίρια και πόλεις και ενεργειακή ασφάλεια. 

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης είναι: 
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 η επαλήθευση και επικύρωση της αξιόπιστης λειτουργίας της ιδέας σε 

σχετικό/προσομοιωμένο περιβάλλον, κάτω από όσο το δυνατόν ρεαλιστικές συνθήκες 

(Επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας / Technology Readiness Level>= 5). 

 οι οργανισμοί εφαρμογής θα πρέπει να σχηματίζουν μια διεθνή κοινοπραξία με 3 – 7 

μέλη από τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκές χώρες. 

Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν έχει ακόμη συνεργάτες, αλλά έχει μια νέα, πρωτότυπη και 

καινοτόμα ιδέα, μπορεί να επικοινωνήσει με την InnoEnergy, η οποία δύναται να την 

βοηθήσει στην εύρεση πιθανών συνεργατών, μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης εταιρικού 

συνεργάτη στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Μέσω της InnoEnergy, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το 20-80% των υποβαλλόμενων δαπανών, 

ανάλογα με τις προοπτικές του σχεδίου. Οι μέχρι στιγμής επενδύσεις κυμαίνονται από 100 

χιλιάδες ευρώ έως και 4 – 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Το πρόγραμμα Investment Round είναι ανοικτό για υποβολές συνεχώς, αλλά η καταληκτική 

προθεσμία για το 2017 είναι η 23η Οκτωβρίου. 

Από την έναρξη του Investment Round το 2011, η InnoEnergy έχει επενδύσει συνολικά 170.5 

εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη 90 προϊόντων, 3 μονάδων παραγωγής, 77 αιτήσεων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη σύνδεση 323 οργανισμών. Στόχος του προγράμματος είναι 

η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Ενεργειακού Τεχνολογικού Πλάνου (SET-Plan) 

που εστιάζει στη βιωσιμότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο πιο γρήγορα και 

αποτελεσματικά γίνεται. 

ε) Και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα startup Europeawards
67

, βραβεύουν καινοτόμες επιχειρήσεις 

ή και οργανισμούς οι οποίοι με τις δραστηριότητες τους, προωθούν την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα, σε τομείς όπως η διαχείριση αποβλήτων, η ενεργειακή απόδοση , η 

ανακύκλωση του νερού κ.α. 

στ) To Prototype by TEE
68

 αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και 

είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο 

επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να 

                                                      
67

 http://startupeuropeawards.com/ 
68https://prototype.tee.gr/ 
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υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας 

και κοινωνίας. 

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες 

με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση 

της χώρας. 

Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του 

μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, 

τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 

ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων. Ο 

διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που είναι φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που 

δραστηριοποιούνται στην καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, διακρίνονται σε τομείς επιστημονικού, 

τεχνολογικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και έχουν ως εξής: 

 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση 

Ενέργειας. 

 Αειφόρες Κατασκευές, Κτίρια και Καινοτόμα δομικά προϊόντα. 

 Καινοτόμα προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και 

Νανοτεχνολογία). 

 Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής. 

 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων 

και Αποβλήτων. 

 Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT). 

 Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τουρισμού και Μεταφορών. 

 Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση. 

Οι φάσεις του διαγωνισμού και οι καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής: 

 Φάση Α' (Call to Action), 12 - 30 Σεπτεμβρίου 2017, φάση κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική 

φόρμα. 
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 Φάση Β' (Business Model Innovation and Design Thinking) , Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

2017, η οποία αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του 

επιχειρηματικού μοντέλου και του προϊόντος. 

 Φάση Γ' (From Vision to Execution) Ιανουάριος - Μάρτιος 2018, φάση κατά την 

οποία οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα 

στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική 

υλοποίηση. Τα μέσα υποστήριξης είναι: εκπαίδευση, καθοδήγηση και mentoring, 

δικτύωση, υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης. Στο τέλος αυτής της φάσης, οι ομάδες 

καλούνται να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο και ένα πλήρως 

λειτουργικό prototype, με στόχο να επιλεγούν τα start-ups που θα υποστηριχθούν 

περαιτέρω από το δίκτυο και μέλη του ΤΕΕ και να ενταχθούν στο Κέντρο Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ. (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών) . 

Παρακάτω συγκεντρωτικά στον πίνακα καταγράφηκαν (μονολεκτικά) οι διάφοροι τρόποι 

χρηματοδότησης: 

ΕΣΠΑ  ΔΡΑΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολή αιτήσεων 

2014-2020 Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. 

Έληξε 

2014-2020 Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων του τομέα του 

λιανεμπορίου και των υπηρεσιών 

(λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική 

εκπαίδευση).  

Αναμένεται 

2014-2020 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Έληξε 

2014-2020 Αναβάθμιση υφιστάμενων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι 

ενταγμένες σε δίκτυα franchise. 

Αναμένεται 

2014-2020 Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον 

εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 

15-9-2017 
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αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. 

2014-2020 Ενίσχυση επενδύσεων στη 

μεταποίηση και εμπορία με τελικό 

προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι 

της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν). 

12-10-2017 

2014-2020 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

για την έγκριση των στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται ∆ήµοι και 

Κοινότητες μέχρι 15.000 κατοίκους, 

ενώ προτεραιότητα θα έχουν αγρότες, 

άνεργοι και γυναίκες. 

Αναμένεται 

2014-2020 Ενίσχυση νέων υφιστάμενων 

Συνεργατικών σχηματισμών  (ΣΣ) 

ΜΜΕ για την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις αγορές. 

Αναμένεται 

2014-2020 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

βιομηχανίας. 

Αναμένεται 

2014-2020 Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

τους στις νέες αγορές. 

Αναμένεται 

2014-2020 Αξιοποίηση επιχειρηματικής 

εμπειρίας – Επιχειρηματική 

επανεκκίνηση. 

Αναμένεται 

2014-2020 Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ. Αναμένεται 

2014-2020 Πολιτισμός, Πολιτιστική 

κληρονομιά, Επιστήμη και 

Τεχνολογία. 

Αναμένεται 

2014-2020 Ανάπτυξη «Βιομηχανικών και 

προηγμένων Λειτουργικών υλικών. 

20-10-2017 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

4399/2016 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

Ν.4399/2016 Ενισχύσεις μηχανολογικού Έληξε 
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εξοπλισμού. 

Ν.4399/2016 Γενική επιχειρηματικότητα. Έληξε 

Ν.4399/2016 Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ. Έληξε 

Ν.4399/2016 Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα 

για ΜΜΕ. 

Αναμένεται 

Ν.4399/2016 Συνέργειες και δικτυώσεις. Αναμένεται 

Ν.4399/2016 Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά 

σχέδια. 

Αναμένεται 

Ν.4399/2016 Επενδύσεις μείζονος σημασίας. Έληξε 

HORIZON 2020 ΔΡΑΣΕΙΣ  

HORIZON 2020 Dedicated SME Instrument phase 1 

and 2, 2016-2017 (H2020-SMEINST-

2016-2017) 

8-11-2017 

HORIZON 2020 Sustainable Food Security / Resilient 

and resource-efficient value chains 

13-9-2017 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σχετική ιστοσελίδα 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ OK!Thess http://okthess.gr/about.ht

ml#collapse0 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Τεχνόπολη http://www.technopolis.g

r/pages/incubator 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Business Incubation Center 

(Technopolis Thessaloniki BIC of 

CERN Technologies) 

http://www.technopolis.g

r/pages/bic-cern 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ Θερμοκοιτίδα Εταιρίας Διαχείρισης 

& Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου 

Θεσσαλονίκης ΑΕ 

http://www.thestep.gr/at

hina.el.aspx 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ THERMI A.E. http://www.thermi-

group.com/el/thermokoit

ida-2 

BUSINESS ANGELS 3 business angels forum   

COSMOTE Grow Your Business www.cosmote.gr 

Ε.Π.Ε.Ε Ευρωπαϊκή πύλη επενδυτικών έργων  

Κ.Υ.Α Φοροαπαλλαγή για καινοτόμες  
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επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογίας 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ελληνικά βραβεία 

επιχειρηματικότητας 

https://www.hellenicawa

rd.com/gr/ 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

NBG Business Seeds της Εθνικής 

Τράπεζας 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Shell Technology Ventures, 

Rockstart, YES!Delft 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

InnoEnergy  

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Startup Europe awards http://startupeuropeawar

ds.com/ 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Prototype by TEE https://prototype.tee.gr/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - Στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος 

Παρουσιάζονται τέλος τα στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος69, που αφορούν τη 

χρηματοδότηση προς Επιχειρήσεις και Ελεύθερους επαγγελματίες τον μήνα Ιούνιο του 2017. 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2017, ήταν 

αρνητική κατά 98 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 295 εκατ. ευρώ τον 

προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,3% από 0,4% τον 

προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη 

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -0,2% από 0,4% τον προηγούμενο 

μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 151 εκατ. 

ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 168 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -1,1% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα, 

ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 53 εκατ. ευρώ, έναντι 

αρνητικής καθαρής ροής 126 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.  

Τον Ιούνιο του 2017, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 24 εκατ. ευρώ, έναντι 

θετικής καθαρής ροής 73 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός 

μεταβολής διαμορφώθηκε στο -0,4% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.  

                                                      
69

 http://www.bankofgreece.gr 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Μετά  την ανάπτυξη των παραπάνω, γίνεται σαφές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των οργανισμών και φορέων εθνικής εμβέλειας, η προσπάθεια που γίνεται για την 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις είναι αυτές που 

μπορούν οδηγήσουν σε αύξηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχόλησης και της καινοτομίας. Φυσικά όμως πέραν της χρηματοδότησης και 

δανειοδότησης, απαραίτητο είναι να θεσμοθετηθεί ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστημα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι προσφέρεται στις επιχειρήσεις μια πλειονότητα 

μορφών χρηματοδότησης. Ο κάθε τρόπος χρηματοδότησης έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του. Ο επιχειρηματίας πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη δυναμική και το 

όραμα της επιχείρησης του, τον κατάλληλο τρόπο χρηματοδότησης, για τη δική του 

επιχείρηση.  

 

 



127 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

1. http://isologismos.net/index.php/ti-einai-epixeirisi 

2. https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Papathanasiou 

3. Γκαγκάτσιος Ι. (2011) «Καινοτομία- επιχειρηματικότητα-επιχειρήσεις» 

4. www.lib.teipat.gr/ptyxiakes/ 

5. Λιούκας, Σ. Επιμέλεια. (2013). Καινοτομώ-Επιχειρώ. Αθήνα. Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

6. https://eclass.uoa.gr/modules 

7. http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/7648/1/INR_Chatziioannou_07_03.pdf 

8. www.e-kyklades.gr/images/Leasing_F9432pdf 

9. www.eber.gr/download.php?id=54272,347,2 

10. http://ikee.lib.auth.gr/record/101270/files/gri-2008-1235.pdf 

11. http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents 

12. www.espa.gr 

13. www.etean.gr 

14. http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910 

15. https://www.euretirio.com/omologo-omologia 

16. http://startupgreece.gov.gr 

17. http://citycampus.gr/ 

18. http://www.ikariamag.gr 

19. https://ec.europa.eu 

20. www.alpha.gr 

21. www.tuc.gr/file.admin/users_data/dasta/innovation/SEMINARIA 

22. www.nbg.gr 

23. www.eurobank.gr 

24. www.piraeusbank.gr 

25. http://www.bnbank.gr 

26. http://www.atticabank.gr 

27. http://www.piraeusleasing.gr 

28. www.abcfactors.gr 

29. http://www.piraeus-factoring.gr/products/import 

30. http://www.kemel.gr/articles/piges-hrimatodotisis-i-idiotiki-hrimatodotisi 

31. http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents 

http://isologismos.net/index.php/ti-einai-epixeirisi
https://www.researchgate.net/profile/Spyros_Papathanasiou
http://www.lib.teipat.gr/ptyxiakes/
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/7648/1/INR_Chatziioannou_07_03.pdf
http://www.e-kyklades.gr/images/Leasing_F9432pdf
http://www.eber.gr/download.php?id=54272,347,2
http://www.espa.gr/
http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910
https://www.euretirio.com/omologo-omologia
http://citycampus.gr/
http://www.ikariamag.gr/
https://ec.europa.eu/
http://www.alpha.gr/
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.bnbank.gr/
http://www.atticabank.gr/
http://www.piraeusleasing.gr/
http://www.abcfactors.gr/
http://www.piraeus-factoring.gr/products/import
http://www.kemel.gr/articles/piges-hrimatodotisis-i-idiotiki-hrimatodotisi
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents


128 

 

32. https://analysisbc.gr/epidotiseis/anamenomena-programmata/1 

33. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114452603 

34. http://www.mindev.gov.gr 

35. http://www.gsrt.gr/Financing/ 

36. http://okthess.gr/about.html#collapse 

37. http://www.technopolis.gr 

38. http://www.thestep.gr/athina.el.aspx 

39. http://www.thermi-group.com/el/thermokoitida-2/ 

40. http://www.thermi-group.com/el/business-angels-forum-iii-thessaloniki/ 

41.  http://www.heban.gr/ 

42. https://www.diorismos.gr/epixeirhmatikothta 

43. https://www.hellenicaward.com/gr/ 

44. http://epixeireite.duth.gr/?q=node/26434 

45. http://startupper.gr/ 

46. http://startupeuropeawards.com/ 

47. https://prototype.tee.gr/ 

48. http://www.bankofgreece.gr 

 

https://analysisbc.gr/epidotiseis/anamenomena-programmata/1
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.gsrt.gr/Financing/
http://okthess.gr/about.html#collapse
http://www.thestep.gr/athina.el.aspx
http://www.thermi-group.com/el/thermokoitida-2/
https://www.diorismos.gr/epixeirhmatikothta
https://www.hellenicaward.com/gr/
http://epixeireite.duth.gr/?q=node/26434
http://startupper.gr/
http://startupeuropeawards.com/
http://www.bankofgreece.gr/

