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Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης 
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Η Ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

 Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία-ΝΠΙΔ 

 Ιδρύθηκε το 2001  

 Εδρα : Θεσσαλονίκη :Κτήριο Λήδα Μαρία στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης /Παράρτημα : Κοζάνη 

Μέτοχοι : ΚΕΠΑ (ΣΒΒΕ & ΣΕΒΕ) – ΑΝΕΜ (ΚΕΠΑ, 

Επιμελητήρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας , ΑΝΚΟ) 

 Δραστηριότητα: Φορέας Διαχείρισης Προγρ/των –

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2010  
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 Διαχείριση ΕΠΑΝ 2000-2006 για τις Περιφέρειες της 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  

     Αποτελέσματα Διαχείρισης  

    20 προγράμματα/4000 έργα με π/υ: 700 εκ. ευρώ και 

αναλογούσα επιχορήγηση που εκταμιεύτηκε 300 εκ. ευρώ. 

 

 Διαχείριση ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 μέσω συμμετοχής στον 

Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΦΕΠΑΕ στις 

Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  

     Αποτελέσματα Διαχείρισης (30/4/2013)  

    13 προγράμματα/ 4412 έργα με π/υ 425 εκ. ευρώ και 

αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση περίπου 160 εκ. 

ευρώ.  

 



Στόχος: η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας,  

              η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η   

              αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα μεγαλύτερα του  

              κοινοτικού μέσου όρου για την επίτευξη της πραγματικής  

              σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των  

              πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Η Ελλάδα στοχεύει στην  

              ανάδειξη της σε μία εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή  

              παρουσία. Μία Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και       

              με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία 

Βασικοί Στρατηγικοί Αξονες του ΕΣΠΑ και Προτεραιότητες 

 Στρατηγικός στόχος 1: Προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και 

της επιχειρηματικότητας 

 Στρατηγικός στόχος 2: Επένδυση σε βιώσιμες υποδομές 

 Στρατηγικός στόχος 3: Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 



 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 

        ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΣΠΑ 
                     

                       Κοινοτική Συνδρομή:           20,4 δις €          

                   Εθνική Συμμετοχή:           5,8 δις €  

                   Ιδιωτική Συμμετοχή:    7,5 δις € 

ΣΥΝΟΛΟ:   33,7 δις € 
 

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν 7,5 δις € για την 

Αγροτική Ανάπτυξη & την Αλιεία (3,9 + 2,2 + 1,4) δις €. 

 

Γενικό Σύνολο = 33,7 +7,5 =41,2 δις € 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 

TOMEAKA EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (σε  εκ. €) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(σε 

εκ. €) 

Ενίσχυση Προσπελασιμότητας 

(οδικοί άξονες-λιμάνια-μεταφορές)  
3.700  7.400  

Περιβάλλον – Αεϊφόρος Ανάπτυξη  1.800  2.769  

Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα  
1.291  1.721  

Ψηφιακή Σύγκλιση  860  1.147  

Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

Δημόσιας Διοίκησης  
505  675  

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  2.260  3.013  

Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση  1.440  2.215  

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  192  256  

Εδαφική  Συνεργασία (14 προγ/τα) 210  350  

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
12.258  19.547 



Κρίσιμα Ερωτήματα -Σκέψεις 

 Πως μπορώ να χρηματοδοτήσω την επιχείρησή μου; 

 Που θα βρω κεφάλαια; 

 Υπάρχουν προγράμματα επιχορήγησης; 

 Το ΕΣΠΑ βοηθά τους μηχανικούς; 

 Πως μπορώ να ενημερωθώ για τρόπους 

χρηματοδότησης της υπό σύστασης επιχείρησής μου;  

 Τι πρέπει να προσέξω όταν θέλω να αξιοποιήσω ένα 

πρόγραμμα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ ; 

 



 

 

Μορφές-Κατηγορίες Χρηματοδότησης 

 

 Εσωτερικές (Ιδίες)-Ξένες (Εξωτερικές) 

 Άμεσες – Έμμεσες 

 Παραδοσιακές - Σύγχρονες 

 Με βάση τη λειτουργία και το σκοπό : Γενικές- 
Στοχευμένες  

 Ανάλογα με το μέγεθος : υπό σύσταση 
/νεοσύστατη/υφιστάμενη (πολύ μικρή / μικρή 
/μεσαία/μεγάλη) 

 

 



Χρηματοδοτικά & Χρηματοοικονομικά Εργαλεία 

• Τραπεζικός Δανεισμός 

• Επιχορήγηση  

• Φοροαπαλλαγές 

• Κεφάλαια σποράς 

• Business Angels 

• Venture Capital 

• Eγγυήσεις κεφαλαίων μέσω Ταμείων 



• Leasing 

• Θερμοκοιτίδες 

• Ταμεία Χρηματοδότησης 

• Χρηματοδότηση μέσω διαδικτύου 



Πλαίσιο Χρηματοδότησης 

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

    -  Προγράμματα 

    -  Δάνεια μέσω ταμείων       

 Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

     - Δάνεια  

 Αναπτυξιακός Νόμος 

    - Επιχορήγηση/Φοροαπαλλαγές  

 Ευρωπαϊκή Ένωση 

  - Προγράμματα/Δάνεια  

 Άλλες πηγές 



Επιχειρηματικό Σχέδιο-Βασικά σημεία 

• Το περιεχόμενο του διαμορφώνεται ανάλογα με το 

πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του  

 Ιστορικό 

 Χαρακτηριστικά θέσης υλοποίησης 

 Σκοπός/Στόχος επένδυσης 

 Προσόντα μετόχων (εκπαίδευση, κατάρτιση,..) 

 Μετοχική σύνθεση/Εταίροι 

 Δαπάνες  

 Προϋπολογισμός 



 Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών/ενεργειών : 

 

Προώθηση/Εξωστρέφεια/ Καινοτομία/ Απασχόληση/  

Διαδικασίες/ Οργάνωση/ Στόχοι/ Ανάλυση προϊόντων/  

Αγορά στόχος/Στρατηγική/Συνεργασίες/  

Πελάτες/Marketing/Χρηματοοικονομική ανάλυση 

 

 Βιωσιμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου 

 

 

 



Διαδικασία Αξιολόγησης 

Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης ενός επενδυτικού 
σχεδίου στο πλαίσιο ενός Προγράμματος χρηματοδότησης 
περιλαμβάνουν : 

 

 Έλεγχο Πληρότητας Δικαιολογητικών 

 Έλεγχο τήρησης προϋποθέσεων συμμετοχής  

Τεχνική Αξιολόγηση από αξιολογητές (βαθμοί, κριτήρια, κ.λ.π) 

Έλεγχος- Βαθμολόγηση- Αξιολόγηση Π/Υ από Γνωμοδοτική 
Επιτροπή  Αξιολόγησης και εισήγηση στον Αρμόδιο Υπουργό- 
Περιφερειάρχη , κ.λ.π. 

Υπουργική Απόφαση ένταξης και μη ένταξης έργων. 



  Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ενός επενδυτικού 
σχεδίου ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και τους σκοπούς του 
προγράμματος. Αφορούν : 

 

Ποιοτικά κριτήρια (π.χ. υφιστάμενη κατάσταση/ είδος 
προτεινόμενης  επιχείρησης, πληρότητα και ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας επιχειρηματικού σχεδίου, αξιολόγηση υποψήφιου 
επενδυτή). 

 

Ποσοτικά κριτήρια (π.χ οικονομικά, βιωσιμότητα, 
απασχόληση, στόχοι, ιδία συμμετοχή για την κάλυψη του 
προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου). 

 

Επιλεξιμότητα των Δαπανών που προτείνονται στο 
επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και διαμόρφωση προτεινόμενου 
προϋπολογισμού επιχειρηματικού σχεδίου. 

 



Επίσης σε πολλά προγράμματα η αξιολόγηση συνδυάζεται με 

την ύπαρξη και  χρήση συντελεστών βαρύτητας για κάθε 

κριτήριο. 

 

 Το ποσοστό επιχορήγησης κάθε προγράμματος είναι 

διαφορετικό ανά πρόγραμμα. 

 Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απολογιστικά είτε στο 

τέλος του προγράμματος είτε με βάση το βαθμό υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου.  

Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής με την έκδοση 

ισόποσης εγγυητικής επιστολής.  

Σημαντικό μέρος της επιχορήγησης κατανέμεται 

περιφερειακά. 



 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου γίνεται με τη υποβολή εκθέσεων προόδου από τις 
επιχειρήσεις προς τον εκάστοτε φορέα επίβλεψης και τους 
επιτόπου ελέγχους των αρμοδίων οργάνων. Υπό 
προϋποθέσεις και ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης μία επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να 
εγκριθούν αλλαγές στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού 
της σχεδίου χωρίς όμως να μεταβάλλονται ο βασικός του 
σκοπός και οι στόχοι αυτού. Οι διαδικασίες 
πραγματοποιούνται με τη χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων 



 

Παρουσίαση προγραμμάτων & χρηματοδοτικών 

εργαλείων-Κύρια σημεία 

(Πηγές www.espa.gr/www.e-kepa.gr/ www.ypoian.gr/ 

www.digitalplan.gr) 

1. Προγράμματα/Χρηματοδοτικά Εργαλεία μέσω  

ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα  & Επιχειρηματικότητα» 

 Ε.Π. «Ψηφιακή  Σύγκλιση» 

 Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού» 

 Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 

 



1.1. Eνίσχυση ΜΜΕ από  τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα (ΠΕΠ)  

 Αφορά και στην ενίσχυση υφιστάμενων/νεοσύστατων και  

ίδρυση επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, παροχής 

υπηρεσιών, εμπορίου, τουρισμού συνολικού 

προϋπολογισμού 456 εκ. ευρώ  

    (90 εκ. ευρώ για Κεντρική Μακεδονία/70% για υφιστάμενες 

και 30% για υπό σύσταση-νεοσύστατες). 

 Ποσοστό χρηματοδότησης έως 60% ανάλογα με τον 

τόπο υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης  

    (Κεντρική Μακεδονία : 40% για Μεσαίες και 50% για Πολύ 

μικρές και Μικρές επιχειρήσεις)  

  Π/Υ Επ.Σχ. : ανάλογα με τον τομέα  (20.000-100.000 

ευρώ) για εμπόριο και παροχή υπηρεσιών /(30.000-

300.000 ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό).  

 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ   ΔΑΠΑΝΕΣ 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. 
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 

χώρος 
60% 80% 60% 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  100% 100% 100% 

3. 
Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής 

χρήσης) 
15.000 15.000 10.000 

4. 

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

100% 100% 100% 

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20% 

6. 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας 
6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7. Λογισμικό 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8. Προβολή - Προώθηση 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- 

υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις 

40% 40% 40% 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Υφιστάμενες επιχειρήσεις 
Νέες / υπό σύσταση 

επιχειρήσεις  

Συντελεστής 

στάθμισης 

ομάδας 

κριτηρίων 

Συντελεστής 

στάθμισης 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

στάθμισης 

ομάδας 

κριτηρίων 

Συντελεστής 

στάθμισης 

κριτηρίου 

1 

Τεχνική 

Κατάσταση 

Επιχείρησης 

1.1 Επενδύσεις της Επιχείρησης την τελευταία 

τριετία  (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών). 

20 

3 

20 

- 

1.2 Ηλικία Εξοπλισμού  3 - 

1.3 Εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών 3 10 

1.4 Επαγγελματική πείρα διευθυντικών στελεχών 3 5 

1.5 Κατάρτιση εργαζομένων / διευθυντικών 

στελεχών 

3 5 

1.6 Συστήματα Διαχείρισης ποιότητας  3 - 

1.7 Πνευματική Ιδιοκτησία – Βιομηχανική 

Ιδιοκτησία 

2 - 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, συνέχεια 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Υφιστάμενες επιχειρήσεις 
Νέες / υπό σύσταση 

επιχειρήσεις  

Συντελεστής 

στάθμισης 

ομάδας 

κριτηρίων 

Συντελεστής 

στάθμισης 

κριτηρίου 

Συντελεστής 

στάθμισης 

ομάδας 

κριτηρίων 

Συντελεστής 

στάθμισης 

κριτηρίου 

2 

Οικονομική 

Κατάσταση 

Επιχείρησης 

2.1 Κύκλος Εργασιών (ρυθμός μεταβολής) 

20 

5 

0 

- 

2.2 Αποτελέσματα προ φόρων και 

αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών)  

5 - 

2.3. Πωλήσεις εξωτερικού (ποσοστό επί του 

κύκλου εργασιών) 

10 - 

3 

Κατάσταση 

Επενδυτικού 

Σχεδίου 

3.1 Καινοτομία του Ε.Σ. 

40 

15 

45 

20 

3.2 Εκτιμώμενη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης  

15 - 

3.3 Ρυθμός μεταβολής του Κύκλου εργασιών 

του κλάδου  

5 15 

3.4 Περιφερειακότητα (Συνάφεια ΚΑΔ με 

αναπτυξιακές προτεραιότητες περιφέρειας) 

5 10 

4 

Επιπτώσεις 

του 

Επενδυτικού 

Σχεδίου στη 

κοινωνία και 

οικονομία 

4.1 Προστασία του Περιβάλλοντος –

εξοικονόμηση ενέργειας 

20 

10 

35 

20 

4.2 Εκτιμώμενη Αύξηση της Απασχόλησης  

(ΕΕΑ) 

10 15 



Αποτελέσματα  

 

 Πάνω από 23 000 προτάσεις πανελλαδικά με π/υ δημόσιας 

δαπάνης 2,7 δις ευρώ 

 Περίπου 3.700 προτάσεις στην Κεντρική Μακεδονία με π/υ 

δημόσιας δαπάνης 241 εκ. ευρώ 



  1.2. Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα 

 Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων  (start 

up) από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να 

μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία 

καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι 

εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία,σε επιχειρηματική 

καινοτομία. 

 

 Kατηγορίες καινοτομίας που χρηματοδοτούνται :  

    Τεχνολογική/ Οργανωτική/ Περιβαλλοντική/ Marketing/  

     Mη  τεχνολογική 



 Δικαιούχοι του προγράμματος (για start up) 

 Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου  τα οποία έχουν  

συμπληρώσει το 18οέτος της  ηλικίας τους κατά την ημερομηνία   

υποβολής της  επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να  

ιδρύσουν / συστήσουν (start –up) μικρές και πολύ  μικρές  

επιχειρήσεις  οι οποίες θα  δραστηριοποιούνται  στον Ελληνικό  

Χώρο στους  επιλέξιμους τομείς  οικονομικής δραστηριότητας,   

όπως αυτοί  αναφέρονται  αναλυτικά στον Οδηγό  του  

προγράμματος, και  αποκλειστικά υπό τους  όρους και τις  

προϋποθέσεις  που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του  

προγράμματος. 

 

  

 

 



 Ως επιλέξιμες δραστηριότητες θεωρούνται οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της 
μεταποίησης και των υπηρεσιών όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.  

 

 Για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις 
επιλέξιμα εταιρικά σχήματα είναι εκείνα στα οποία το 
επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο /α συμμετέχει/ ουν με ποσοστό 
τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση 
της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα (επιλέξιμοι 
εταίροι), τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πριν τη 
υποβολή της πρότασης δεν ασκούσαν επιχειρηματική 
δραστηριότητα.  

     Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου 
επιτρέπεται:   

     α) η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών 
Κεφαλαίων (Venture Capitals) με ποσοστό μέχρι 25% του 
μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου. 



β) η συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 

25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για κάθε 

διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα 

οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα (συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) 

και μετά την 01-01-2010 και μέχρι την υποβολή της 

πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να 

μετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας.  

 

 Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 

αναπτύσσονται δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο 

σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).  

 



 

 Σε κάθε περίπτωση, η υπό ίδρυση και η νεοσύστατη 

επιχείρηση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση 

της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί και τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• να ασκεί επιχειρηματική κερδοσκοπική  δραστηριότητα 

(αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.), 

• να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να 

μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης . 

• να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, 

• να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της 

δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, 

• να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου 

απαιτείται). 



Προϋπολογισμός Έργων 

 € 30.000 έως €300.000 για το τομέα της μεταποίησης   

 €20.000 έως €200.000  για τα επενδυτικά σχέδια που 

δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους 

κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. 

  

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε  

18 μήνες  από  την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της  

επιχείρησης, με  δυνατότητα  εξάμηνης (6) παράτασης 

 

  

 

 

 

Ποσοστό επιχορήγησης 

60% στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας 



Α/Α Επιλέξιμες Κατηγορίες Ενέργειας - Δαπάνης 
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον 

προϋπολογισμό του έργου 
1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές 

Εγκαταστάσεις  
25% 

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός  80% 

3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες   45 % 

4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά 
τεχνογνωσίας 

40% 

5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων 25% 

6. Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

  20% Για δαπάνες που 
αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες 
μελέτες και εν γένει στοχευμένες  
συνεργασίες / συνέργιες  παν/κών 
ιδρυμάτων, ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, 
εξειδικευμένων κέντρων ή φορέων 
τεχνικής – επιστημονικής 
υποστήριξης, επί τη βάσει 
συμφώνου συνεργασίας 
κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ 

 10% και μέχρι του ποσού των 
20.000 € για δαπάνες που 
αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες 
ενέργειες της κατηγορίας  

7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας  20% 

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων 
πόρων 

20% 

9.  Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου 40% 

10. Λειτουργικές Δαπάνες**(μόνο για υπό σύσταση και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις)  

5% και μέχρι 12.000,0€ 



Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις : 

 

1. Κριτήριο καινοτομικότητας (Βαρύτητα 40%) 

2. Κριτήριο Αξιοπιστίας Επιχειρηματικού φορέα (Βαρύτητα 30%) 

3. Κριτήριο βιωσιμότητας Επιχειρηματικού σχεδίου (Βαρύτητα 30%) 

 

 

Βαθμός βάσης : 550 μονάδες  

Αριστα : 1000 μονάδες (1.100 για γυναίκες) 



 Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

1. Κριτήριο καινοτομικότητας (Βαρύτητα 40%)  

 

1.1 Χαρακτηρισμός Καινοτομίας  

1.2 Βασικά χαρακτηριστικά της καινοτομίας / 

πρωτοτυπίας  

• Πρωτοτυπία της ιδέας 

• Διαφοροποίηση των τεχνικών, ποιοτικών, οικονομικών 

χαρακτηριστικών του καινοτομικού 

προϊόντος/υπηρεσίας/διεργασίας 

• Ύπαρξη θετικής αξιολόγησης στο πλαίσιο διαγωνιστικών 

διαδικασιών 
 

 

 

 

 



1.3 Τεκμηρίωση του τρόπου παραγωγής / παροχής / 

εφαρμογής του προτεινόμενου προϊόντος/ 

διεργασίας/ υπηρεσίας απ' τον φορέα της επένδυσης. 

 

• Τεχνική εφικτότητα του εγχειρήματος  

• Προτεινόμενη μεθοδολογία για την παραγωγή - παροχή 

προϊόντος/ υπηρεσίας / διεργασίας 

• Άδειες Χρήσης – Εκμετάλλευσης – Παραγωγής – 

Παροχής   Αξιοποίηση νέων ή / και προηγμένων υλικών, 

μεθοδολογιών και διεργασιών  

• Συσχέτιση του Ε/Σ με θέματα πράσινης ανάπτυξης / 

πράσινης επιχειρηματικότητας / οικο- καινοτομίας 



1.4 Επιχειρησιακή Συμβατότητα 

• Ωρίμανση της ιδέας 

• Διαθεσιμότητα πρώτων υλών  

• Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη 

 

 



2.Κριτήριο αξιοπιστίας επιχειρηματικού φορέα (30%) 

2.1 Προσόντα μετόχων του φορέα της επένδυσης και 

συνάφεια των προσόντων αυτών με την καινοτόμο ιδέα 

και την υλοποίησή της  

• Επίπεδο Εκπαίδευσης / Κατάρτισης 

• Επιστημονικό / Ερευνητικό Έργο ή/και εργασιακή εμπειρία  

• Συμπληρωματικότητες στις γνώσεις / ειδικότητες εμπειρία 

των μετόχων / υπεύθυνων έργου  

 2.2 Προβλεπόμενη ή υφιστάμενη οργάνωση της 

επιχείρησης, υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό, 

συμπληρωματικότητα ειδικοτήτων   

• Υποδομές και οργάνωση της επιχείρησης 

• Επάρκεια ανθρωπίνων πόρων ως προς τη μόρφωση και 

την εξειδίκευση σε σχέση με την υλοποίηση της 

καινοτομικής ιδέας 

 



2.3 Συνεργασίες με επιστημονικούς / τεχνολογικούς 

φορείς. Συνέργειες / Συνεργασίες εν γένει 

 

2.4  Οικονομικά Στοιχεία της Επιχείρησης (για νέες-

υφιστάμενες επιχειρήσεις) 

• Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών.  

• Ποσοστό κερδών προ φόρων και αποσβέσεων 

• Ποσοστό εξαγωγών 

• Μεταβολή Απασχόλησης  

 

 



3 Κριτήριο Βιωσιμότητας Επιχειρηματικού Σχεδίου (30%) 

 

3.1 Δημιουργία συγκριτικού οικονομικού και εμπορικού 

πλεονεκτήματος και εμπορική αποδοχή / διάθεση / 

προώθηση του προϊόντος / διεργασίας / υπηρεσίας 

• Προστιθέμενη αξία προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικών 

διεργασιών 

• Σχεδιασμός / τεκμηρίωση κάλυψης αναγκών της αγοράς / 

Τεκμηρίωση εμπορικών στόχων 

• Τεκμηρίωση τρόπου προβολής και προώθησης / 

Εξωστρέφεια.  

 

3.2 Εξασφάλιση Χρηματοροών 

• Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής 

• Θετική αξιολόγηση από χρηματοπιστωτικά σχήματα ή 

οργανισμούς 

 



 

3.3. Καταλληλότητα / Συμβολή του τόπου εγκατάστασης 

για την υλοποίηση του Ε/Σ: 

• Εγκατάσταση σε προστατευμένο επιχειρηματικό περιβάλλον  

(ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ, ΖΩΝΕΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Τ.Π., ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ) 

• Καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης για την υλοποίηση 

του Ε/Σ 

 

3.4 Τοπική Διάσταση  

• Αξιοποίηση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων    

• Αξιοποίηση υπάρχουσας τοπικής παραγωγικής 

δραστηριότητας  

• Συσχέτιση με πρότυπα παραδοσιακού πολιτισμού της 

χώρας  

 



 Στόχοι -Υποχρεώσεις 

 

 Η επίτευξη των στόχων είτε στην ολοκλήρωση είτε ένα χρόνο μετά την  

ολοκλήρωση του έργου είναι βασική προϋπόθεση για την λήψη του 10%  

της δημόσιας χρηματοδότησης 

 Η επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να τηρεί για  

διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών συγκεκριμένα στοιχεία της    

επένδυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 Υποβολή προτάσεων 

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων. Εντός επτά (7)  

ημερών η υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε κύκλους.  Για τον Α΄ κύκλο η προθεσμία   

ηλεκτρονικής υποβολής έληξε στις 1/11/2011.  

 

Στον Α΄ κύκλο εγκρίθηκαν 74 σχέδια στην Κεντρική και 4 σχεδία στη  

Δυτική Μακεδονία συνολικής δημόσιας δαπάνης  8 εκ. ευρώ. 



Στατιστικά Στοιχεία Α’ κύκλου 

• Συνολικά υποβλήθηκαν 1.170 επενδυτικές προτάσεις, με 

συνολικό προϋπολογισμό 192.883.431 ευρώ που 

αναλογεί σε 115.730.058 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση. 

• Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν τελικά 439 επενδυτικά 

σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό 63.135.109,78 

ευρώ που αναλογεί σε 37.881.065,87 ευρώ δημόσια 

χρηματοδότηση. 



1) Κλαδική κατανομή ενταγμένων επενδυτικών 

σχεδίων:  

 Μεταποίηση :49,65% με προέχοντα τον κλάδο 26-

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 

και οπτικών προϊόντων με 24 επενδυτικά σχέδια.  

 Ισχυρή παρουσία των οικονομικών κλάδων που 

σχετίζονται με την πληροφορική και τις εφαρμογές της 

(κλάδοι ΚΑΔ 62 και 63) καλύπτοντας το 39,18% των 

επενδυτικών σχεδίων (Κεντρική Μακεδονία 14 στον 

κλάδο 62 και 10 στον κλάδο 63) 

 Ανερχόμενοι κλάδοι είναι ΚΑΔ 71-Αρχιτεκτονικές 

Δραστηριότητες-Τεχνικές Υποδομές και Αναλύσεις και 

ΚΑΔ 72-Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

συγκεντρώνοντας 11,17 των προτάσεων 



2. Kατανομή ενταγμένων έργων ανά Κατηγορία/Μέγεθος επιχείρησης 
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 3. Kυριότητα (Ιδιοκτησία-Εκμετάλλευση-Νομή) Καινοτομίας/Πρωτοτυπίας 

ενταγμένων έργων  
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4. Πηγές προέλευσης-Τεκμηρίωση Καινοτομίας 
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 5.Βαθμός διαφοροποίησης και αναμενόμενα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από την εφαρμογή της καινοτομίας  
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βελτίωση ποιότητας 
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υπηρεσιών,  
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βελτίωση ποιότητας 
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Αξιοποίηση 
νέων/προηγμένων 
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6. Επίτευξη Συνεργασιών 

 

• 87,9% των επενδυτικών σχεδίων έχουν στο αντικείμενο της 

επένδυσης χαρακτηριστικά βιομηχανικής αγοράς (B2B),  

• 84,3% έχουν εξασφαλιστεί συσχετισμοί καθετοποιημένης 

παραγωγής – διάθεσης προϊόντος / υπηρεσίας.  

• 80,0% των επενδυτικών σχεδίων διαθέτουν (ή 

προβλέπονται) τεκμηριωμένες συνεργασίες / συνέργειες με 

άλλες εταιρίες σχετικές με το αντικείμενο της επένδυσης 

• το 58,8% των επενδυτικών σχεδίων έχει εξασφαλιστεί / 

υπάρχει τεκμηριωμένη πρόβλεψη συνεργασίας με 

επιστημονικούς / ερευνητικούς / τεχνολογικούς φορείς, 

πιστοποιημένα εργαστήρια κτλ, για θέματα τεχνικής / 

επιστημονικής / τεχνολογικής υποστήριξης. 



1.3. Αναπτυξιακός Νόμος/Ειδικά καθεστώτα 

ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων 

 Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων 

του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται 

αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την 

ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό 

άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί 

το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών. 

 Επίσης απαιτείται: 

• Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το 

νόμο 3908/2011. 

• Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή 

να είναι υπό ίδρυση). 



• Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 

20% (ή να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που 

συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη 

λειτουργία τους κατά το προηγούμενο 12μηνο και 

• Επιχειρήσεις που υπάγονται στην Επιχειρηματικότητα 

των Νέων μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής 

και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική 

Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-

ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών. 

• Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό 

καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι: 
 

 



 Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 

150.000 ευρώ. 

 Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου 

ύψους 100.000 ευρώ. 

 Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων 

δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης. 

 

 Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν: 

• Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της 

επιχείρησης: 

• Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη 

δημιουργία της επιχείρησης (νομικές, διοικητικές, κ.α.) 

μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου και έως ποσό 30.000 Ευρώ. 

• Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης. 



 Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής      

   και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών (σε  

   περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου,  

   Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.). 

Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές     

   επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των  

   εταιρικών φόρων). 

Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας,   

  συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής  

  ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν  

  δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις). 
 

Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για 

μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού παραγωγής 
  

 

 



• Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων 

παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή της Επιχορήγησης 

ή/και της Επιδότησης Leasing.  

• Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της 

επιχείρησης µετά την ίδρυσή της. 

• Η Επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου  (μη 

συμπεριλαμβανομένου του κόστους της Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης). 

• Το κατ’ έτος χορηγούµενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης. 

• Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 

1.000.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση της 

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing). 

 

 



• Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 

500.000 ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο 

της Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης 

και λειτουργίας. 

• Ποσοστά επιχορήγησης : 
 

Περιφέρεια 
Έτη 

(1ο - 3ο) 

Έτη 

(4ο - 5ο) 

Επιπλέον 
% (*) 

Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, 
Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, 

Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική 

Μακεδονία 

35% 25% +5% 

Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Αττική 25% 15% 



 

1.4. JEREMIE – Σύσταση ταμείων επιχειρηματικού 

κινδύνου για ενισχύσεις επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 
• Early Stage (κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου πρώιμου 

σταδίου, που επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενων εταιρειών) προϋπολογισμού 35 εκατ. 

ευρώ (δημόσια δαπάνη). Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν 

για την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον 

κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

και θα συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια 

ύψους 30-50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης 

που τους διατίθεται. 

 

 



• Seed capital (κεφάλαιο σποράς), προϋπολογισμού 20 

εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), με σκοπό τη 

χρηματοδότηση νέο-ιδρυόμενων εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τα πρώτα βήματά 

τους. Και εδώ τα κεφάλαια που θα διατεθούν 

συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 30-

50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης. Το ύψος της 

χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 750.000 

ευρώ ανά εταιρεία. 

 

• Τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία εντάσσονται στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων : 

 

 



• Πρόγραμμα «Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για 

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέσω του 

χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE», συνολικού ύψους 

120 εκατ. ευρώ (60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη και 60 

εκατ. ευρώ από τις τράπεζες). Με το συγκεκριμένο 

προϊόν παρέχονται δάνεια ύψους έως και 250.000 

ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, 

υφιστάμενες ή νέες, για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης 

με επιτόκιο που ξεκινάει κάτω από 3% και περίοδο 

αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, 

συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος. 

 
 

 



• Πρόγραμμα συγχρηματοδότησης επιχειρηματικών 

δανείων ύψους έως 500.000 ευρώ από ελληνικές 

τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από 

επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις 

για δράσεις πληροφορικής και για τη χορήγηση 

κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Το 

συνολικό ύψος του προγράμματος είναι 180 εκατ. ευρώ 

(90 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη). 

 



1.5. Ταμείο Καινοτομίας  

• Αποτελεί χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο 

του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ ΑΕ).  

• Σκοπός του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» είναι η 

ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, 

κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω 

αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη 

αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να 

προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες 

που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.  

 



• Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα 

ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 21 

εκ. € αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα 

υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές.  

• Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο 

θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών 

κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς 

του Ταμείου Καινοτομίας μετά από δημόσια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του 

Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής 

επιχειρηματικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύμφωνα με 

το δίκαιο κράτους-μέλους. 



1.6 Μικροπιστώσεις/Μικροχρηματοδοτήσεις 

• Ευρεία διάδοση στην Ε.Ε. (Γαλλία και Ρουμανία έχουν 

θεσπίσει θεσμικό πλαίσιο) 

• Παροχή δανείων έως και 25.000 ευρώ για την 

ίδρυση/επέκταση επιχειρήσεις. 

• Ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας 

επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε 

επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην 

ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

• Δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, 

και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο 

ζημίας ενώ χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που 

διατίθενται για μικροδάνεια. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=el


• Οι πάροχοι μικροπιστώσεων μπορεί να είναι ιδιωτικές ή 

δημόσιες τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα 

μικροπιστώσεων και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 

• Οι όροι χορήγησης μικροδανείων σε επιχειρηματίες, 

δηλαδή, το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, τα έξοδα και το 

χρονικό πλαίσιο του δανείου, εξαρτώνται από τον εκάστοτε 

πάροχο μικροπιστώσεων. 

• Οι χρηματοδοτήσεις Progress δεν μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών ορίων, όπως 

υπεραναλήψεις ή βραχυπρόθεσμες ανανεούμενες 

διευκολύνσεις. 

• Το Υπουργείο Εργασίας αρμόδιο για την υλοποίηση της 

πρωτοβουλίας Progress 

 

 



• Το ΚΕΠΑ εγκρίθηκε στους φορείς παροχής τεχνικής 

βοήθειας από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

JASMINE για την ίδρυση φορέα παροχής 

μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. 

 

• Οι Μικροχρηματοδοτήσεις Progress υποστηρίζονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, και η διαχείρισή τους εξασφαλίζεται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 

 

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm


3. Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

• Υπάρχουν ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων της Ε.Ε. Για 

περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να ανατρέξει 

κάποιος στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.  

 

www.europa.eu  

 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η έκδοση της Ε.Ε.  

«Οδηγός χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. για αρχάριους» 

 

http://www.europa.eu/


              Ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης για 
χρηματοδοτήσεις 

 

• www.espa.gr (γενική ιστοσελίδα ΕΣΠΑ) 

• www.antagonistikotita.gr (για προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ) 

• www.e-kepa.gr (για προγράμματα που διαχειρίζεται  η 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) 

• www.oaed.gr (προγράμματα για ανέργους και 
απασχόληση) 

• www.minagric.gr (για αγροτικές επιδοτήσεις) 

• www.pepkm.gr (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) 

• www.interreg.gr (Διασυνοριακά Προγράμματα) 

• www. ependyseis .gr ( Aναπτυξιακός Νόμος) 

• www.digitalaid.gr  (για κατάρτιση) 

• www.digitalplan ( για προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης) 
 

 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.e-kepa.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.pepkm.gr/
http://www.interreg.gr/
http://www.digitalplan/


• www.europa.eu (για χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκή 

Ενωση) 

• www.grst (για ενισχύσεις σε έρευνα –τεχνολογία) 

• www.etean.gr (εγγυήσεις-δάνεις) 

• www.taneo.gr (δάνεια μέσω VP) 

 

Eπίσης υπάρχουν τα :  

 

α) www. startupgreece gr όπου ο χρήστης μπορεί να 

ενημερωθεί για  ζητήματα ίδρυσης επιχείρησης, 

εκδηλώσεων,  success stories,  δυνατότητα δικτύωσης με 

άλλους νέους επιχειρηματίες, κ.λ.π. 

β)  www.epixeiro.gr για εκδηλώσεις κ.λ.π. δραστηριότητες 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/
http://www.grst/
http://www.etean.gr/
http://www.taneo,gr/
http://www.taneo,gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.epixeiro.gr/
http://www.epixeiro.gr/


Τέλος υπάρχουν και οι σύνδεσμοι νέων επιχειρηματιών και  

start up  επιχειρήσεων (π.χ. Young Leaders, Ένωση Νέων  

Επιχειρηματιών Ελλάδος, Ελληνική Ένωση Νεοφυών  

Επιχειρήσεων, StartUp Europe Leaders Club)  

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει σχετική  αναζήτηση  

στο διαδίκτυο  

• http://hellenicstartups.gr 

• http://www.youngleaders.gr/ 

• http:// www.esyne.gr 

• http:// ww.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

 



Χρήσιμες συμβουλές για επιχειρηματική 

πρωτοβουλία 

• Εξωστρεφή ιδέα 

• Aξιοποίηση γνώσης 

• Ομάδα 

• Σωστοί σύμβουλοι 

• Πελάτες/Αγορά σχέδιο 

• Σωστή παρουσίαση σε υποψήφιους χρηματοδότες 

• Συζήτηση της ιδέας με πολύ κόσμο 

• Επιχειρηματικό πλάνο 

• Στρατηγική 

• Προσεκτικά βήματα ανάπτυξης 

• Αξιοποίηση πόρων 

• Καινοτομία/Διαφοροποίηση 

 



• Υπομονή, πίστη και επιμονή 

• Καθορισμός Στόχων 

• Learning 

• Δικτύωση/Διασύνδεση 

• Ευελιξία 

• Δώστε προτεταιραιότητες 

• Η επιχορήγηση δεν είναι αυτοσκοπός 

• Κοινωνικά δίκτυα/Eπικοινωνία 

• Αξιοποίηση τεχνολογίας 

• Αξιοποίηση οικογένειας 

• Συνεχή ενασχόληση  

• Αφεντικό είναι ο εαυτό σου! 

 

 

 



Χρήσιμες Συμβουλές για υποβολή 

επιχειρηματικού σχεδίου σε ένα πρόγραμμα 

χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 

• Προσεκτική μελέτη Οδηγού και εντύπων υποβολής 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής 

• Συνεργασία με συμβούλους, άτομα της επιχείρησης, 

συνεργάτες 

• Όχι υπεραισιόδοξους στόχους 

• Αναλυτικό/Τεκμηριωμένο/Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό 

σχέδιο 

• Σωστή επιλογή δαπανών που έχουμε πραγματική 

ανάγκη 

• Χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογίας/Αξιοποίηση 

διαδικτύου 

 



• Συλλογή δικαιολογητικών-ταύτιση περιεχομένου 

δικαιολογητικών και επιχειρηματικού σχεδίου 

• Τήρηση αντιγράφου στο αρχείο μας 

• Επικοινωνία με Φορέα Διαχείρισης του προγράμματος 

• Επιμελής Υποβολή  

 

 



ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΑΣ) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 6,31 δις € 

Μετάβασης 2,10 δις. € 

Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2,30 δις € 

Ταμείο Συνοχής 3,41 δις € 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 0,22 δις € 

Μερικό Σύνολο 1 14,34 δις € 

Πρωτοβουλία Απασχόληση των 

Νέων 

0,16 δις € 

Μερικό Σύνολο 2 14,50 δις € 

Εκτιμώμενοι πρόσθετοι πόροι 

από "Ρήτρα Αναθεώρησης" το 

2016 

2 δις € 

Γενικό Σύνολο 16,50 δις € 



Στο παραπάνω ποσό θα πρέπει να προστεθούν : 

• 3,7 δις € από Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

• 200-250 εκ. € από Ταμείο Αλιείας-Θάλλασας 

• 200 εκ. € για λαθρομετανάστευση 

• 19 δις € για άμεσες αγροτικές επιδοτήσεις. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 

 
Iωάννης  Τσιτσόπουλος 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, 6Ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης 

57001 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310-480.000/εσ.134 

tsitsopoulosi@e-kepa.gr 

 


