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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθά εξγαζέα εθπνλάζεθε θαηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Λνγηζηηθά θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά» πνπ νξγαλψλεη θαη 

ιεηηνπξγεέ ην Σκάκα Λνγηζηηθάο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο. Σν 

ζΫκα ηεο εξγαζέαο εέλαη ε «Υξεκαηνδφηεζε Καηλνηφκσλ Δπελδχζεσλ ζην Πιαέζην ηεο 

Δπξσπατθάο θαη Διιεληθάο Πξαγκαηηθφηεηαο». 

 ηελ εξγαζέα απηά γέλεηαη ε πξνζπΪζεηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα πνπ 

ζηεξέδνπλ ηηο επελδχζεηο θαηλνηνκέαο ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα θαη ζηελ ΔιιΪδα εηδηθφηεξα.  

 ην ΚεθΪιαην 1 γέλεηαη κηα πξψηε γλσξηκέα κε ηελ Ϋλλνηα ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απηά ιεηηνπξγεέ, ηηο κνξθΫο πνπ παέξλεη θαη ηα βάκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζε κηα θαηλνηνκηθά 

δηαδηθαζέα. ΔπηπιΫνλ, γέλεηαη ζπζρΫηηζε ηεο θαηλνηνκέαο κε Ϊιιεο ζεκαληηθΫο νηθνλνκηθΫο Ϋλλνηεο 

(δεκηνπξγηθφηεηα, επηρεηξεκαηηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, θεξδνθνξέα) γηα λα δνζεέ ε 

απαξαέηεηε Ϋκθαζε ζην πφζν ζεκαληηθά εέλαη ε θαηλνηνκέα ζηελ αλΪπηπμε κηαο επηρεέξεζεο. 

 Σν ΚεθΪιαην 2 αλαθΫξεηαη ζε πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ πνπ 

πξνΫξρνληαη απφ επξσπατθνχο θνξεέο. ΑπηΫο εέλαη: ην Δπξσπατθφ Σακεέν Δπελδχζεσλ, ε 

Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ, ην Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην Καηλνηνκέαο θαη Σερλνινγέαο, ν 

Δπξσπατθφο χλδεζκνο θεθαιαέσλ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ θαη ν Δπξσπατθφο χλδεζκνο 

Υξεκαηηζηψλ Αζθαιηζηψλ. 

 Σν ΚεθΪιαην 3 πεξηιακβΪλεη ηα θχξηα ρξεκαηνδνηηθΪ εξγαιεέα ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο 

γηα Ϋξεπλα θαη θαηλνηνκέα, φπσο απηΪ αλαθΫξνληαη ζηνλ «Πξαθηηθφ Οδεγφ Υξεκαηνδφηεζεο γηα 

·ξεπλα θαη Καηλνηνκέα» πνπ εμΫδσζε ε Δπξσπατθά ·λσζε ην 2008. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ, ην 

7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην Γξαζηεξηνηάησλ ·ξεπλαο, Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Δπέδεημεο ηεο 

Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο (7
ν
 ΠΠ 2007-2013), ην Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ Καηλνηνκέα θαη ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα θαη ην Σακεέν πλνράο απνηεινχλ ηα ηξέα βαζηθΪ 

ρξεκαηνδνηηθΪ εξγαιεέα πνπ ρξεζηκνπνηεέ ε Δπξσπατθά ·λσζε γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο Ϋξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκέαο.  

 ην ΚεθΪιαην 4 γέλεηαη αλαθνξΪ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ ζηα 

πιαέζηα ηεο ειιεληθάο πξαγκαηηθφηεηαο. ΤπΪξρνπλ πξνγξΪκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνέα 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθά ·λσζε, φπσο ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο 

(ΔΠΑ 2007-2013), ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΑΑ 2007-2013), ην 

Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην ΑλΪπηπμεο Σεο Αιηεέαο (ΔΑΛ 2007-2013), πνιιΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ θαη 

ΚνηλνηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα θαη πξνγξΪκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη θαζαξΪ θαη κφλν απφ εζληθνχο 

πφξνπο, φπσο ν ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο. 

 Σν ΚεθΪιαην 5 πεξηιακβΪλεη θΪπνηεο πην εηδηθΫο κνξθΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαηλνηνκέαο 

(ΚεθΪιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ, ΚεθΪιαηα απφ Ηδηψηεο ΔπελδπηΫο, Θεξκνθνηηέδεο 
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Δπηρεηξάζεσλ – ΔπηζηεκνληθΪ ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα, Υξεκαηηζηεξηαθά ΑγνξΪ θαη Γαλεηαθά 

Υξεκαηνδφηεζε), θαζψο επέζεο πξνηεέλεη πηζαλνχο ηξφπνπο επηινγάο ηνπ θαηΪιιεινπ 

ρξεκαηνδνηηθνχ κΫζνπ αλΪινγα κε ζπγθεθξηκΫλα θξηηάξηα. 

 ην ΚεθΪιαην 6 γέλεηαη κηα πξνζπΪζεηα λα δνζεέ ε εηθφλα πνπ παξνπζηΪδνπλ νη ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθάο ·λσζεο θαη ε ΔιιΪδα ζην ρΪξηε ηεο θαηλνηνκέαο. ΑξρηθΪ, ρξεζηκνπνηνχληαη ν 

Δπξσπατθφο θαη ν πλνπηηθφο Γεέθηεο Καηλνηνκέαο θαη ζηε ζπλΫρεηα γέλεηαη κηα ζχγθξηζε κε ηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ην δηεζλΫο πεξηβΪιινλ. ηε ζπλΫρεηα, παξνπζηΪδεηαη ην πξνθέι πνπ εκθαλέδεη ε 

ΔιιΪδα ζην ρψξν ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηΫινο, γέλεηαη κλεέα ζε επηρεηξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνέεζαλ 

θαηλνηνκηθά δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειιεληθφ θαη ην δηεζλά ρψξν. 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ εξγαζέα, θΪλνπκε κηα αλαθεθαιαέσζε θαη εθθξΪδνπκε θΪπνηα 

ζπκπεξΪζκαηα γηα ηελ παξνχζα θαηΪζηαζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ ΔιιΪδα. ΣΫινο, 

πξνηεέλνπκε θΪπνηεο ιχζεηο θαη πξσηνβνπιέεο πνπ ζα πξΫπεη λα αλαιΪβνπλ ηα επξσπατθΪ θξΪηε 

γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θαηλνηνκέα.  

Ζ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο ΔιιΪδαο, κπνξεέ λα παξνπζηΪζεη θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο θαηλνηνκέαο, Ϊμηεο λα αλακεηξεζνχλ αθφκα θαη εθεέλεο ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

Ϊιισλ ηζρπξψλ θξαηψλ, αξθεέ λα αθνινπζάζεη ηε ζσζηά ζηξαηεγηθά. Ζ θαηλνηνκέα απνηειεέ Ϋλα 

ζπλδπαζκφ δεκηνπξγέαο θαη αλαηξνπάο πνπ απαηηεέ ηφικε, ξέζθν θαη απαιιαγά απφ ηνλ θφβν ηνπ 

θαηλνχξηνπ. ΠεξαηηΫξσ, ν επηηπράο ζπλδπαζκφο ηεο θαηλνηνκέαο, ηνπ ηαιΫληνπ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο νδεγεέ καζεκαηηθΪ ζηελ επηηπρέα. 

 ε απηφ ην ζεκεέν ζα άζεια λα εθθξΪζσ ηηο επραξηζηέεο κνπ ζηνλ θ. Γεκάηξην 

Παπαδφπνπιν, νκφηηκν θαζεγεηά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Μαθεδνλέαο θαη επηβιΫπνληα θαζεγεηά ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβάο, γηα ηελ θαζνδάγεζε θαη ηε βνάζεηΪ ηνπ θαηΪ ηελ ελαζρφιεζά κνπ κε ηελ 

παξνχζα κειΫηε. Δπηπξφζζεηα, ζα άζεια λα επραξηζηάζσ φινπο ηνπο θαζεγεηΫο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξΪκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιΫο πνπ κνπ πξνζΫθεξαλ 

θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο θνέηεζάο κνπ. 

 Αθηεξψλσ ηε δηαηξηβά κνπ ζηελ νηθνγΫλεηΪ κνπ γηα ηελ ππνζηάξημε θαη ηελ εζηθά ηνπο 

ζπκπαξΪζηαζε θαη ηνπο επραξηζηψ. 

 

Υξηζηέλα ΕαξνγηΪλλε 

Θεζζαινλέθε, ΝνΫκβξηνο 2010 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηε ζεκεξηλά θνηλσλέα ηεο ςεθηαθάο επαλΪζηαζεο νη επηρεηξάζεηο βηψλνπλ νινΫλα θαη 

εληνλφηεξα ηηο ξαγδαέεο εμειέμεηο ηεο ζχγρξνλεο επνράο. Ζ αικαηψδεο αλΪπηπμε ησλ 

επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ, ε παγθφζκηα αγνξΪ, νη ςεθηαθΫο νηθνλνκέεο, ε θνηλσλέα 

ηεο γλψζεο θαη ν εληεηλφκελνο δηεζλάο αληαγσληζκφο, αιιΪδνπλ δηαξθψο ηνπο ηξφπνπο 

παξαγσγάο θαη δηΪζεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ηα πιαέζηα απηνχ ηνπ λΫνπ 

αληαγσληζηηθνχ ηνπένπ, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά αλαγλσξέδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ 

θαηλνηνκέα θαη ηελ ηερλνινγέα σο βαζηθνχο Ϊμνλεο γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη δηαξθά 

πξνζαξκνγά ησλ επηρεηξάζεσλ ζηηο απαηηάζεηο ηεο επνράο. 

Χο επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεέ λα νξηζηεέ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο λΫαο επηρεέξεζεο ά ηελ επΫθηαζε κηαο άδε 

ππΪξρνπζαο επηρεέξεζεο. Αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεέ ε 

θαηλνηνκέα. Γηα κηα επηρεέξεζε ε θαηλνηνκέα κπνξεέ λα εέλαη Ϋλα λΫν πξντφλ, κέα λΫα 

ππεξεζέα, κέα λΫα κΫζνδνο παξαγσγάο ά δηαθέλεζεο πξντφλησλ ά αθφκα θαη ε πηνζΫηεζε 

πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ζηε δηνέθεζε θαη ζηελ πξνβνιά ηεο επηρεέξεζεο. Ζ θαηλνηνκέα 

εέλαη πξΪγκαηη Ϋλα ηζρπξφ κΫζν νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο πνπ επηηξΫπεη ηε δεκηνπξγέα λΫσλ 

αγνξψλ ά ηελ ελέζρπζε θαη ηε δηαηάξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηάκαηνο ζε κέα 

ππΪξρνπζα αγνξΪ.  

Ζ έδξπζε θαη αλΪπηπμε κηαο λΫαο επηρεέξεζεο εέλαη Ϋλα ζπλαξπαζηηθφ εγρεέξεκα 

ην νπνέν φκσο απαηηεέ κεζνδηθφηεηα θαη πξνζεθηηθΫο ελΫξγεηεο. Ο λΫνο επηρεηξεκαηέαο ζα 

πξΫπεη λα γλσξέδεη ηηο δηαδηθαζέεο πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ηε ζχζηαζε κηαο λΫαο 

επηρεέξεζεο, φπσο ε αλαδάηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, ε εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ά 

ε θαηαρψξεζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ. Θα πξΫπεη, επέζεο, λα εέλαη Ϊξηηα 

πξνεηνηκαζκΫλνο γηα λα αληηκεησπέζεη πξνβιάκαηα, ηα νπνέα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

θαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηεο επηρεέξεζεο, ε νπνέα, γηα λα παξακεέλεη αληαγσληζηηθά, ζα πξΫπεη 

λα θαηλνηνκεέ ζπλερψο. Γηα ηε δεκηνπξγέα φκσο επηηπρεκΫλσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ απαηηεέηαη ε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ, 

ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηάησλ, αιιΪ θαη ηεο επηρεηξεζηαθάο βησζηκφηεηαο.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρεέξεζεο απνηειεέ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξακΫηξνπο ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο, αλ φρη ηε ζεκαληηθφηεξε. Σν πφζν θαιά ζα εέλαη ε 

ζπκθσλέα πνπ ζα πεηχρεη ν επηρεηξεκαηέαο εέλαη παξΪκεηξνο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθάο ζΫζεο 
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ζηελ νπνέα βξέζθεηαη, θαζψο θαη ηνπ πιάζνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ Ϋρεη
1
.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηλνηνκηθψλ εγρεηξεκΪησλ απφ κφλε ηεο δελ αξθεέ γηα λα 

επηηαρχλεη ηελ αλΪπηπμε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, κπνξεέ φκσο λα ηελ εληζρχζεη ά λα ηε 

δηεπθνιχλεη, ελψ ζπρλΪ ε Ϋιιεηςε πφξσλ θξΪδεη ην δξφκν ζηελ θαηλνηνκέα. ΠξΪγκαηη, ε 

δπζθνιέα εχξεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεέ πξσηαξρηθά αηηέα δπζαξΫζθεηαο ησλ 

επηρεηξάζεσλ, φπσο επέζεο θαη απνηειεέ αλαζηαιηηθφ παξΪγνληα αλΪπηπμεο θαηλνηνκηψλ 

ζε εθηφο ηεο επηρεέξεζεο θνξεέο θαηλνηνκέαο. Γηα ην ιφγν απηφ, εέλαη ζεκαληηθφ γηα κηα 

επηρεέξεζε λα γλσξέδεη πνηεο εέλαη νη δπλαηΫο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε πνην ηξφπν ζα 

πξνβεέ ζε ζσζηΫο επηινγΫο κεηαμχ απηψλ
2
. 

·λα απφ ηα πξψηα βάκαηα πνπ πξΫπεη λα θΪλεη, ινηπφλ, ν ππνςάθηνο 

επηρεηξεκαηέαο γηα ηελ πινπνέεζε κέαο επηρεηξεκαηηθάο ηδΫαο εέλαη ε εχξεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ απειεπζΫξσζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθάο αγνξΪο θαη ε Ϊκεζε 

ελζσκΪησζε ηεο ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο επΫηξεςε ηελ πιεζψξα ρξεκαηνδνηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο επηρεηξάζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηΫο. Οη ηξφπνη 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εέλαη γλσζηνέ ζηνπο πεξηζζνηΫξνπο, εέλαη ε νηθνλνκηθά ελέζρπζε 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβΪιινλ θαη ην ηξαπεδηθφ δΪλεην. ΤπΪξρνπλ φκσο θαη Ϊιινη 

ζχγρξνλνη, ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κε θεθΪιαηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ην 

Γεκφζην, ηελ Δπξσπατθά ·λσζε, Ϊιινπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξεέο εθηφο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκΪησλ θαη ηδηψηεο επελδπηΫο. άκεξα, ε παγθφζκηα ζπγθπξέα εέλαη εμαηξεηηθΪ 

δχζθνιε γηα ηελ εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα Ϋρεη θινληζζεέ ηδηαέηεξα. Παξ' φια απηΪ, κηα θξΫζθηα θαη θαηλνηφκα 

επηρεηξεκαηηθά ηδΫα, πΪληα κπνξεέ λα βξεη ππνζηεξηθηΫο πξνο νηθνλνκηθά ζηάξημε. 

Δέλαη, ινηπφλ, ζαθΫο φηη ε θαηΪξηηζε ζηνπο ηνκεέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο 

ηερλνινγέαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο εέλαη απνιχησο αλαγθαέα ηφζν γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο, φζν θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θΪπνηα επηρεέξεζε. Σα 

εθπαηδεπηηθΪ ζπζηάκαηα ζα πξΫπεη λα αληηκεησπέζνπλ ηηο πξνθιάζεηο ηεο θνηλσλέαο ηεο 

γλψζεο θαη ζα εμνπιέζνπλ ηνπο λΫνπο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε λΫα νηθνλνκέα., πξνθεηκΫλνπ λα κεηαηξΫπνπλ ηηο θαηλνηφκεο ηδΫεο ηνπο ζε 

πξσηνπφξεο επηρεηξάζεηο πςειάο ηερλνινγέαο ηνπ αχξην. 

 

                                                 
1
 Κ.Δ.Σ.Α. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, «Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξάζεσλ» (2007) 

2
 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ: ΣΟ ΚΛΔΗΓΗ ΓΗΑ ΒΗΧΗΜΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

1.1  ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

Καηλνηνκέα. Ζ ιΫμε θιεηδέ, πιΫνλ γηα θΪζε επηρεέξεζε πνπ επηζπκεέ λα δηαηεξάζεη ηελ 

νληφηεηΪ ηεο θαη λα αλαπηπρζεέ ζην Ϋληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ. άκεξα, φιεο 

νη επηρεηξάζεηο ελδηαθΫξνληαη λα βξνπλ λΫνπο ηξφπνπο θαη εξγαιεέα, ηα νπνέα ζα ηηο 

βνεζάζνπλ ζηελ ηφλσζε ησλ πσιάζεσλ θαη ζηελ ελδπλΪκσζε ηεο θεξδνθνξέαο ηνπο. 

ΝΫνη θαη Ϋμππλνη ηξφπνη, νη νπνένη ζα εέλαη Ϋλα βάκα κπξνζηΪ απφ ηελ αγνξΪ, ζα 

απαληνχλ ζηηο αλΪγθεο ηεο, ζα παξΫρνπλ ζηελ επηρεέξεζε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθνξνπνηεζεέ απφ ηνπο αληαγσληζηΫο ηεο, νη νπνένη ζπλάζσο βξέζθνληαη ζε ρψξεο κε 

ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο παξαγσγάο. Ζ θαηλνηνκέα, φπνπ Ϋρεη εθαξκνζηεέ κε 

ζπλΫπεηα θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, Ϋρεη επηθΫξεη πςειΪ επέπεδα νηθνλνκηθάο 

αλΪπηπμεο εέηε ζε επέπεδν ρσξψλ εέηε ζε επέπεδν εηαηξεηψλ
3
. 

 

 

1.2  Οξηζκφο Καη Λεηηνπξγέα Σεο Καηλνηνκέαο 

 

Σν 1957, ν Robert Solow
4
 ζε κηα αλΪιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεΪδνπλ ην εζληθφ 

εηζφδεκα ησλ Ζ.Π.Α. Ϋδεημε φηη απηφ επεξεαδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε λΫα 

ηερλνινγέα παξαγσγάο παξΪ απφ παξΪγνληεο φπσο ην θεθΪιαην θαη ε εξγαζέα. Σν γεγνλφο 

απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θπξέαξρν ξφιν πνπ θαηΫρεη ε λΫα ηερλνινγέα ζηελ θεξδνθνξέα 

ησλ επηρεηξάζεσλ, Ϋζηξεςε κεγΪιν κΫξνο ηνπ ελδηαθΫξνληνο ηεο νηθνλνκηθάο επηζηάκεο 

ζηελ αλΪιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν δεκηνπξγεέηαη λΫα ηερλνινγέα παξαγσγάο, θαζψο 

θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν νη επηρεηξάζεηο πηνζεηνχλ θαηλνηνκέεο. 

                                                 
3
 «Σα Βάκαηα γηα ηελ Δηζαγσγά ηεο Καηλνηνκέαο ζηελ Δπηρεέξεζά ζαο», Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ (2006) 

4
 Solow M. Robert (1957), “Technical Change and the Aggregate Production Function”,  The Review of 

Economics and Statistics, Vol. 39, No. 3, pp. 312-320. 
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 Ση εέλαη, φκσο, ε θαηλνηνκέα; Καηλνηνκέα εέλαη ε δηαδηθαζέα κεηαηξνπάο κηαο λΫαο 

ηδΫαο ζε πξντφλ ά ππεξεζέα πνπ ζα δηαηεζεέ ζηελ αγνξΪ ά ζηελ αλΪπηπμε λΫσλ ά 

βειηησκΫλσλ δηαδηθαζηψλ
5
. Με Ϊιια ιφγηα, θαηλνηνκέα εέλαη ην απνηΫιεζκα απφ ηελ 

πινπνέεζε κηαο ηδΫαο (ζθΫςεο) πνπ βαζέδεηαη ζε δεκηνπξγηθά αληέιεςε. 

Τπνζηεξέδεηαη φηη ε θαηλνηνκέα θαηΪ θχξην ιφγν εέλαη κηα κεζνδεπκΫλε 

δηαδηθαζέα, ε νπνέα ρξεζηκνπνηεέ κελ ηηο πθηζηΪκελεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, αιιΪ κε 

θΪπνην δεκηνπξγηθφ ηξφπν, γηα ηελ επέηεπμε ελφο απνηειΫζκαηνο, ην νπνέν 

νπσζδάπνηε πξνζζΫηεη αμέα ζηελ επηρεέξεζε. πλάζσο πξφθεηηαη γηα λΫνπο 

ζπλδπαζκνχο δεδνκΫλσλ ά πξαθηηθψλ, νη νπνένη δεκηνπξγνχλ ζρΫζεηο ά δεζκνχο κε 

ζπληειεζηΫο ά παξΪγνληεο (ι.ρ. πειΪηεο, πξνκεζεπηΫο, κεηαθνξεέο, απνζεθεχζεηο, 

θ.Ϊ.) θαηΪ Ϋλα ηξφπν, ν νπνένο θΫξλεη θαιχηεξα απνηειΫζκαηα απφ ηνπο 

αληαγσληζηΫο. Ζ ζπλάζεο δπζθνιέα κε ηε δηαδηθαζέα απηά ζπλέζηαηαη ζην φηη αθελφο 

βξέζθεηαη Ϋμσ θαη πΫξα απφ ηελ θαζεκεξηλά πξαθηηθά –πνπ εέλαη απηά ηεο ξνπηέλαο– 

θαη αθεηΫξνπ εμειέζζεηαη ζρεδφλ πΪληνηε ζε ζπγθξνχζεηο ηφζν κε ηνπο πθηζηΪκελνπο 

ηξφπνπο ιεηηνπξγέαο –φζν θαη απηφ εέλαη πην δχζθνιν– θαη κε ηηο ηξΫρνπζεο 

αληηιάςεηο ησλ εξγαδνκΫλσλ. 

 Ο φξνο «θαηλνηνκέα» εηζάρζε ζηελ νηθνλνκηθά νξνινγέα απφ ηνλ δηΪζεκν 

απζηξηαθφ νηθνλνκνιφγν Joseph Schumpeter
6
 ζηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ '20 θαη άηαλ 

Ϋλα απφ ηα ηξέα ζηΪδηα ηεο ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο. Σα Ϊιια δχν άηαλ ε εθεχξεζε θαη 

ε δηΪρπζε
7
. 

 Σν πξψην κΫξνο πεξηιακβΪλεη ηε βαζηθά Ϋξεπλα (πνπ ζπλάζσο πξαγκαηνπνηεέηαη 

ζε παλεπηζηάκηα ά ζε αλΪινγα εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα). Σν απνηΫιεζκα ηεο βαζηθάο 

Ϋξεπλαο εέλαη ε εθεχξεζε. Χο εθεχξεζε νξέδεηαη ε ζχιιεςε πξσηφηππσλ θαη 

νινθιεξσκΫλσλ λΫσλ ηδεψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηΫιεζκα ηεο επηζηεκνληθάο 

γλψζεο κΫζσ ηεο εξεπλεηηθάο πξνζπΪζεηαο, ε νπνέα ζπλνςέδεηαη ζηε βαζηθά Ϋξεπλα 

θαη δελ Ϋρεη Ϊκεζνπο εκπνξηθνχο ζηφρνπο.  

Σν δεχηεξν κΫξνο πεξηιακβΪλεη ηελ εθαξκνζκΫλε Ϋξεπλα. ην ζηΪδην απηφ, ε 

εθεχξεζε κεηαηξΫπεηαη ζε Ϋλα λΫν πξντφλ ά ζε κηα λΫα δηαδηθαζέα παξαγσγάο, ηα νπνέα 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξΪ. ΟπζηαζηηθΪ, ζην ζηΪδην απηφ δεκηνπξγεέηαη ε 

θαηλνηνκέα. Ζ θαηλνηνκέα, ινηπφλ, αλαθΫξεηαη ζηε δηαδηθαζέα κεηαηξνπάο κηαο 

                                                 
5
 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 

6
 Schumpeter Dr. Joseph (2003), “ The Theory of Economic Development”, J. Backhaus (ed.), Kluwer 

Academic Publishers. Printed in the Netherlands. 

7
 Κςπιακίδος Ολίβια (2006), «Καινοηομία ζηην Δπισείπηζη», ΣΑ ΝΔΑ. 
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εθεχξεζεο ζε λΫν ά βειηησκΫλν πξντφλ πνπ ζα δηαηεζεέ ζηελ ά ζε κέα λΫα δηαδηθαζέα 

παξαγσγάο κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε νπνέα νδεγεέ ζε 

βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγά ηνπ πξντφληνο ά ηεο ππεξεζέαο κε θχξηα απνηειΫζκαηα ηε 

κεγηζηνπνέεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξφλνπ παξαγσγάο κέαο κνλΪδαο 

πξντφληνο.. ΔλδΫρεηαη λα εέλαη λΫν πξντφλ ά ππεξεζέα, λΫα ηερλνινγηθά ά παξαγσγηθά 

δηαδηθαζέα ά λΫν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ζρΫδην ά πξφγξακκα πνπ απεπζχλεηαη ζηα Ϊηνκα 

ά ζηνπο πειΪηεο κηαο επηρεέξεζεο. Αθφκα, θαηλνηνκέα κπνξεέ λα εέλαη ε πηνζΫηεζε 

πξνγξακκΪησλ πνπ ζεσξνχληαη λΫα. Με ιέγα ιφγηα, κέα εθεχξεζε γηα λα απνηειΫζεη 

θαηλνηνκέα ζα πξΫπεη λα θΫξεη ην ζηνηρεέν ηεο εκπνξεπκαηνπνέεζεο. ΣΫινο, ε δηΪρπζε 

αθνξΪ ηελ πηνζΫηεζε ηφζν ηεο εθεχξεζεο φζν θαη ηεο θαηλνηνκέαο. 

Σν ηξέην ζηΪδην πεξηιακβΪλεη ηε δηΪρπζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηηο ππφινηπεο 

επηρεηξάζεηο. Απηφ ζεκαέλεη φηη νη ππφινηπεο επηρεηξάζεηο αληηγξΪθνπλ ην επηηπρεκΫλν 

πξντφλ ά ηελ επηηπρεκΫλε δηαδηθαζέα παξαγσγάο πνπ επηηεχρζεθε κε ηε ρξάζε ηεο 

θαηλνηνκέαο. 

 

ΥΖΜΑ 1: ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ δηαδηθαζέα κεηΪβαζεο απφ ην Ϋλα ζηΪδην ζην Ϊιιν δελ εέλαη κεραληθά. Γηα 

παξΪδεηγκα, δελ εέλαη εχθνιε ε κεηαηξνπά κηαο εθεχξεζεο ζε θαηλνηνκέα θαη επέζεο 

πνιιΫο θνξΫο δελ εέλαη εχθνιε ε ρξάζε ηεο θαηλνηνκέαο απφ ηνπο αληαγσληζηΫο. Ζ 

δηαδηθαζέα κεηΪβαζεο απφ ηε βαζηθά ζηελ εθαξκνζκΫλε Ϋξεπλα –απφ ηελ εθεχξεζε ζηελ 

θαηλνηνκέα– πεξηιακβΪλεη φια εθεέλα ηα βάκαηα πνπ ζα κεηαηξΫςνπλ ηε λΫα ηδΫα ζε 

επηηπρεκΫλν πξντφλ. Γελ εέλαη ζέγνπξν φηη φιεο νη εθεπξΫζεηο κπνξνχλ λα γέλνπλ 

επηηπρεκΫλεο θαηλνηνκέεο, ελψ απφ ηελ Ϊιιε δελ εέλαη ζέγνπξν φηη φιεο νη επηρεηξάζεηο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηηο θαηλνηνκέεο. 

O Schumpeter ππνζηάξηδε φηη κφλν κεγΪιεο επηρεηξάζεηο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγάζνπλ θαηλνηνκέεο. Απηφ νθεέιεηαη θπξέσο ζην γεγνλφο φηη γηα ηε δεκηνπξγέα 

θαηλνηνκηψλ απαηηνχληαη πΫξα απφ κεγΪια ρξεκαηηθΪ πνζΪ θαη εμεηδηθεπκΫλεο 

εξεπλεηηθΫο νκΪδεο, ελψ ηα απνηειΫζκαηα απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ δελ εέλαη πνηΫ ζέγνπξα 

–ελΫρνπλ κεγΪιν θέλδπλν. ΒΫβαηα ε ζπγθεθξηκΫλε Ϊπνςε δελ εέλαη απφιπηε φζνλ αθνξΪ 

Βαζική Έπεςνα 
(Δθεύπεζη) 

Δθαπμοζμένη Έπεςνα 
(Καινοηομία) 

Γιάσςζη 
Καινοηομίαρ 
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ηελ εθαξκνγά ηεο. ΤπΪξρνπλ πΪξα πνιιΪ παξαδεέγκαηα δεκηνπξγέαο θαηλνηνκηψλ απφ 

κηθξΫο επηρεηξάζεηο.  

ΠαξΪιιεια, ε κεηαηξνπά ηεο εθεχξεζεο ζε θαηλνηνκέα πεξηιακβΪλεη ηελ εμΫηαζε 

κηαο ζεηξΪο παξαγφλησλ πνπ ζρεηέδνληαη θπξέσο κε ηελ αγνξΪ ζηελ νπνέα 

δξαζηεξηνπνηεέηαη ε επηρεέξεζε θαζψο θαη κε ηε ζΫζε ηεο επηρεέξεζεο ζηε ζπγθεθξηκΫλε 

αγνξΪ. Οη παξΪγνληεο απηνέ πεξηιακβΪλνπλ θπξέσο: 

 

 ηα εηδηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο εθεχξεζεο θαη ην θαηΪ πφζν απηΪ κπνξνχλ λα 

δηαηεξεζνχλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα καδηθάο παξαγσγάο ηνπ πξντφληνο ά καδηθάο ρξάζεο 

ηεο λΫαο ηερλνινγέαο παξαγσγάο. 

 ηε δάηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηφζν γηα ην πξντφλ φζν θαη γηα ηα αληαγσληζηηθΪ ηνπ 

 ηα ππνθαηΪζηαηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξάζεσλ 

 ην κΫγεζνο ηεο αγνξΪο. 

 

Ζ πξνζεθηηθά εμΫηαζε ησλ παξαπΪλσ παξαγφλησλ κπνξεέ λα δεέμεη αλ κηα επηηπρεκΫλε 

εθεχξεζε κπνξεέ λα κεηαηξαπεέ ζε εμέζνπ επηηπρεκΫλε θαηλνηνκέα. Γηα παξΪδεηγκα, αλ ε 

εθεχξεζε δελ κπνξεέ λα δηαηεξάζεη ηα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θαηΪ ηε καδηθά 

δηαδηθαζέα παξαγσγάο ηνπ λΫνπ πξντφληνο, εέλαη ζέγνπξν πσο δελ ζα εέλαη πξνο φθεινο 

ηεο επηρεέξεζεο ε πξνψζεζε κηαο ηΫηνηαο δηαδηθαζέαο.  ΠαξΪιιεια, αλ ε δάηεζε γηα ην 

λΫν πξντφλ πξνβιΫπεηαη φηη ζα εέλαη πνιχ κεγΪιε ελψ ν αληαγσληζκφο απφ παξφκνηα 

πξντφληα ζα εέλαη κηθξφο, ηφηε ε επηρεέξεζε Ϋρεη Ϋλα ζεκαληηθφ θέλεηξν γηα λα πξνσζάζεη 

ηελ θαηλνηνκέα. Αληέζηνηρα, ζεκαληηθφ ξφιν θαηΫρνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο 

ηφζν ε ζΫζε ηεο επηρεέξεζεο ζηελ αγνξΪ φζν θαη ην κΫγεζνο ηεο αγνξΪο. Γηα παξΪδεηγκα, 

αλ ε επηρεέξεζε εέλαη πνιχ κεγΪιε, ηφηε κπνξεέ λα πξνσζάζεη ηελ θαηλνηνκέα ζηελ αγνξΪ 

κΫζσ ηνπ κεγΪινπ δηθηχνπ ησλ πειαηψλ ηεο. Απφ ηελ Ϊιιε, ην κΫγεζνο ηεο αγνξΪο 

πξνζδηνξέδεη ηα θΫξδε πνπ ζα Ϋρεη ε επηρεέξεζε απφ ηελ εθαξκνγά ηεο θαηλνηνκέαο θαη 

νπζηαζηηθΪ δεέρλεη αλ Ϋρεη αμέα ε εθαξκνγά ηεο. 

Δθηφο απφ ηελ ηαχηηζε ηεο θαηλνηνκέαο κε ηελ εθεχξεζε, ζπρλΪ παξαηεξεέηαη ε 

Ϊπνςε πσο φ,ηη ζρεηέδεηαη κε ηερλνινγέεο, θαη ηδηαέηεξα κε ηελ πιεξνθνξηθά, εέλαη 

θαηλνηνκέα. ΚΪηη ηΫηνην δελ ηζρχεη. Ζ λΫα ηερλνινγέα εέλαη κηα παξΪκεηξνο ηεο 

θαηλνηνκέαο κε Ϋκθαζε ζην ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν, πεξηερφκελν πνπ ζπλδΫεηαη θπξέσο 

κε ηελ «ηερληθά επέδνζε». Ζ ηερλνινγέα κπνξεέ, απιΪ, λα ρξεζηκνπνηεέηαη σο εξγαιεέν γηα 

λα κεηαηξαπεέ κηα λΫα ηδΫα ζε πξντφλ / ππεξεζέα ά ζε κηα λΫα ά βειηησκΫλε δηαδηθαζέα. 
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Όκσο ε θαηλνηνκέα, ζηελ πιάξε ηεο Ϋθθξαζε, ελζσκαηψλεη θαη εκπεξηΫρεη ηελ νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά Ϋλλνηα θαη ζπλαθφινπζα δελ πεξηνξέδεηαη ζηελ ηερλνινγέα, αιιΪ κπνξεέ λα 

αλαθΫξεηαη θαη ζε νξγαλσηηθΫο ά πξντνληηθΫο βειηηψζεηο. Μπνξεέ δειαδά λα ππΪξμεη θαη 

ρσξέο ξηδηθΫο αιιαγΫο, απιψο κε νξηαθΫο δηαθνξνπνηάζεηο πξντφλησλ ζε θιαζηθΫο αγνξΫο, 

κεζφδσλ παξαγσγάο ά / θαη νξγΪλσζεο-θηινζνθέαο. 

 ΓεληθΪ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ε θαηλνηνκέα απνηειεέ κηα νινθιεξσκΫλε 

δηαδηθαζέα απφ ηε γΫλεζε ηεο ηδΫαο κΫρξη ηελ εθαξκνγά ηεο. 

 

 

ΥΖΜΑ 2: ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Ζ θαηλνηνκέα, ινηπφλ, Ϋρεη ηξέα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 

 Απνηειεέ δηαδηθαζέα εθαξκνγάο θαη δηαρεέξηζεο κηαο λΫαο ηδΫαο ά εθεχξεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, δελ πξΫπεη λα ηαπηέδεηαη κε ηε λΫα ηδΫα ά εθεχξεζε. 

 

 Απνηειεέ κηα ζπλνιηθά δηαδηθαζέα πνπ πεξηιακβΪλεη ηε γΫλεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

εθαξκνγά θαη ηε δηαρεέξηζε κηαο λΫαο ηδΫαο. 

 

 Γελ ηαπηέδεηαη απαξαέηεηα κε θΪπνην ηερλνινγηθφ επέηεπγκα. Μπνξεέ, φκσο, θΪπνηεο 

θνξΫο λα πξνυπνζΫηεη ηε ρξεζηκνπνέεζε ηεο ηερλνινγέαο γηα λα αλαπηπρζεέ θαη λα 

πινπνηεζεέ. 

 

Ζ θαηλνηνκέα δελ ηαπηέδεηαη κε ην λΫν ά / θαη αλαηξεπηηθφ κφλν. Πην ζεκαληηθά θαληΪδεη 

ε πξντνληηθά θαηλνηνκέα, κηα πνπ φιεο βαζέζηεθαλ ζε απηά, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε θαη ζε 

θαηλνηφκεο πξνζεγγέζεηο ζε φ,ηη αθνξΪ ηηο δηαδηθαζέεο θαη ην νξγαλσηηθφ-παξαγσγηθφ 

ηνπο κνληΫιν
8
. 

 

 

 

                                                 
8
 Παπαδφπνπινο ΓηΪλλεο (2007), «Αλαδεηψληαο ηελ Καηλνηνκέα», Δπηζηεκνληθφ ΜΪξθεηηλγθ. 
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1.3  ΠξνυπνζΫζεηο Γηα Σελ Δπηηπρά Δηζαγσγά Σεο Καηλνηνκέαο  

 

ΠαξαθΪησ αλαθΫξνληαη θΪπνηνη ζεκαληηθνέ παξΪγνληεο –θαη ζΫζεηο– ε χπαξμε ησλ 

νπνέσλ ζπληζηΪ βΫβαηα ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξέαο, δεκηνπξγεέ φκσο απμεκΫλεο 

πηζαλφηεηεο θαη ηηο αλαγθαέεο πξνυπνζΫζεηο γηα επηηπρέα ζηελ εηζαγσγά κηαο 

θαηλνηνκέαο: 

 

 Μηα απνδνηηθά νξγΪλσζε ηεο επηρεέξεζεο, ε νπνέα λα πεξηιακβΪλεη θαη ηηο ζρεηηθΫο 

δηαδηθαζέεο.  

 Ζ πινπνέεζε κηαο θαηλνηνκέαο εέλαη δπζρεξΫζηεξε απφ ηε ζχιιεςε ηεο.  

 Ζ θαηλνηνκέα ζα πξΫπεη λα θαιιηεξγεζεέ κεζνδηθΪ, πξνζεθηηθΪ θαη κε 

επζπλεηδεζέα κΫζα απφ Ϋλα κεζνδεπκΫλν - θαη αλ εέλαη δπλαηφλ δνθηκαζκΫλν - 

κνληΫιν δξΪζεο. 

 εκαληηθφο εέλαη ν αλζξψπηλνο παξΪγνληαο κΫζα ζηελ επηρεέξεζε. Ζ ππνθέλεζε 

θαη ε αληακνηβά ηνπ παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρεκΫλε θαη γξάγνξε 

πινπνέεζε. 

 Ζ αλΪιεςε ηεο δξΪζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγε ησλ δπλαηνηάησλ ηεο εηαηξέαο.  

 

ΠΫξα, φκσο, απφ ηελ επηρεέξεζε ζαλ ζχλνιν, ζα πξΫπεη ην θΪζε Ϊηνκν πνπ εκπιΫθεηαη κε 

ηελ θαηλνηνκέα λα δηΫπεηαη απφ θΪπνηα ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋηζη ψζηε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 

εγρεηξάκαηφο ηνπ λα εέλαη ηα επηζπκεηΪ. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην πξνθέι ηνπ 

θαηλνηφκνπ εέλαη ην εμάο
9
:  

 

 Οξακαηηζηάο θαη κε απμεκΫλε δηαέζζεζε 

 Καζνδεγεηάο θαη απνθαζηζηηθφο 

 ΑλαιακβΪλεη πξνθιάζεηο θαη ξέζθν 

 ΠαζηΪδεηαη 

 Ομπδεξθάο κε επηρεηξεκαηηθά γλψζε 

 Με αέζζεζε ηνπ ρηνχκνξ 

 ΓηαζΫηεη επξχ θΪζκα ελδηαθεξφλησλ 

 Δέλαη ελεξγφο αθξναηάο 

                                                 
9
 Φηιέππνπ – Κεξακέδα Καηεξέλα (2005), «Καηλνηνκέα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα:  

Δκπεηξέα θαη ΠξννπηηθΫο». 
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 Δπηθνηλσληαθφο θαη κε επηξξνά 

 Αλνηθηφο θαη εηιηθξηλάο 

 ΠνιηηηθΪ επΫιηθηνο 

 

 

1.4  ΑλαθΪιπςε Σεο θαηλνηνκέαο 

 

1.4.1  Πψο Καη Πνχ Αλαθαιχπηεηαη Ζ Καηλνηνκέα 

 

Αθφκε θαη εΪλ ε θαηλνηνκέα δελ ππΪξρεη, δελ εέλαη δηαδεδνκΫλε κΫζα ζε κηα 

επηρεέξεζε, ζα Ϋπξεπε λα εέρε «αλαθαιπθζεέ». Βαζηθά πξνζΫγγηζε εέλαη ε πξνζεθηηθά 

«αθξφαζε» ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηΪιιεισλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπο. 

Γηαηππψζεθε αθφκε θαη ε Ϊπνςε φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηΪιιεια νη 

πειΪηεο θαη απηνέ λα θαζνδεγνχλ ηελ επηρεέξεζε γηα ηελ «πξνζθνξΪ» ηνπ εθΪζηνηε 

αλαγθαένπ πξντφληνο, εμνηθνλνκψληαο Ϋηζη ρξφλν θαη θφζηνο. Αληέ ινηπφλ ην πξντφλ 

λα ζρεδηΪδεηαη γηα ηνπο πειΪηεο, λα ζρεδηΪδεηαη απ' απηνχο. 

 

1.4.2  Πνηνο Καη Πφηε Μπνξεέ Να Αλαθαιχςεη Σελ Καηλνηνκέα 

 

Όζνη Ϋρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξΫπνπλ κηα ηδΫα ζε πξαθηηθά εέλαη ηα θαηΪιιεια 

Ϊηνκα γηα ηελ πηνζΫηεζε θαη ηελ πινπνέεζε κηαο θαηλνηφκνπ ηδΫαο. 

Οη κεγΪιεο ηδΫεο κπνξεέ λα πινπνηνχληαη βάκα βάκα κε κηθξΫο επηκΫξνπο 

πξσηνβνπιέεο, νη νπνέεο θαη κπνξεέ λα νδεγάζνπλ ηειηθΪ ζηε κεγΪιε ηδΫα. Οη 

θαιχηεξεο ηδΫεο Ϋξρνληαη ζπλάζσο απφ ην λεφηεξν ά ην λενπξνζιεθζΫλ πξνζσπηθφ.  

 

1.4.3  Δκπφδηα Γηα Σελ ΑλαθΪιπςε Μηαο Καηλνηνκέαο 

 

·λα θαηαλνεηφ εκπφδην ζηελ απφθαζε ηεο πηνζΫηεζεο κηαο θαηλνηνκέαο εέλαη ν 

θέλδπλνο γηα ην Ϊγλσζην. Ο θέλδπλνο κπνξεέ λα κεησζεέ φηαλ νη απνθΪζεηο ζηεξέδνληαη 

ηφζν ζε πξαθηηθΫο πνπ πξνηεέλνληαη απφ δνθηκαζκΫλα ζεσξεηηθΪ πιαέζηα θαη κνληΫια 

φζν θαη ζε θαηΪιιειεο επεμεξγαζκΫλεο πιεξνθνξέεο. Πνιινέ αλαδεηνχλ ηελ 

θαηλνηνκέα ζηηο πιεξνθνξέεο. 
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Ζ εκπεηξέα, φκσο, ιΫεη φηη απηά ε πξνζΫγγηζε απφ κφλε ηεο δελ εμαζθαιέδεη ηελ 

επηηπρεκΫλε θαηλνηνκέα. Πνιχ πην ζεκαληηθφ εέλαη ε πιεξνθνξέα θαη ε γλψζε λα εέλαη 

δπλαηφλ λα κνηξΪδεηαη ζε πεξηζζφηεξα Ϊηνκα. πρλΪ ζηηο επηρεηξάζεηο δεκηνπξγνχληαη 

ζηεγαλΪ. Γηα ηελ εηζαγσγά κε επηηπρέα κηαο θαηλνηνκέαο ζα πξΫπεη λα ππΪξμεη 

ζπλεξγαζέα κεηαμχ πνιιψλ αηφκσλ εληφο θαη εθηφο ηεο επηρεέξεζεο. 

Δκπφδην, επέζεο, γηα ηελ αλΪπηπμε θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ απνηειεέ θαη ε 

Ϋιιεηςε επηθνηλσλέαο ά νη ζρεηηθΫο αηΫιεηεο ζηελ επηθνηλσλέα κΫζα ζηελ επηρεέξεζε 

(θαη φρη ε Ϋιιεηςε ιχζεσλ) ηδέσο κεηαμχ ηεο αλψηαηεο δηνέθεζεο θαη ησλ ινηπψλ 

ζηειερψλ. ε Ϋλα ηΫηνην πεξηβΪιινλ ππΪξρεη ν θέλδπλνο λα παξακεέλεη κηα ηδΫα 

αλαμηνπνέεηε. Γη' απηφ πξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ ην θαηΪιιειν πεξηβΪιινλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηδΫαο θαη ηε κεηαηξνπά ηεο ζε πξαθηηθά ιχζε, ε επηβξΪβεπζε, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ πξνηεέλνληνο, αιιΪ θαη ε ππνθέλεζε ησλ ππνινέπσλ γηα ηε δηαηχπσζε 

αληέζηνηρσλ πξνηΪζεσλ.  

 

ε ρψξεο φρη επαξθψο αλαπηπγκΫλεο εκθαλέδνληαη ζπλάζσο ηα εμάο πξφζζεηα εκπφδηα: 

 

 ΤπΪξρεη Ϋιιεηςε κηαο ζηεξεάο ηερλνινγηθάο βΪζεο, εθπαηδεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ 

θαη θαηΪιιεινπ παλεπηζηεκηαθνχ Ϋκςπρνπ πιηθνχ γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ 

πξσηνβνπιηψλ. 

 Σν δηαζΫζηκν εηζφδεκα εέλαη ζπρλΪ ρακειφ. 

 Οη δηαζΫζηκνη πξνυπνινγηζκνέ γηα ηελ Ϋξεπλα θαη ηελ αλΪπηπμε εέλαη ζπλάζσο 

ρακεινέ. 

 

Ο θφβνο γηα ηελ ηερλνινγέα ζπρλΪ απνηειεέ εκπφδην. Μηα επηηπρεκΫλε πξαθηηθά εέλαη 

λα θηλεέηαη θαλεέο «γχξσ» απφ ηελ ηερλνινγέα θαη φρη κΫζα απφ απηά. Απηφ κεηψλεη ηηο 

δπζρΫξεηεο, απινπζηεχεη ην εγρεέξεκα, κηθξαέλεη ην ρξφλν πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ 

εηζαγσγά ηεο αιιαγάο ζηελ αγνξΪ, ζα πξΫπεη γηα ην ζθνπφ απηφ λα απειεπζεξσζνχλ νη 

πγηεέο δπλΪκεηο κΫζα ζηηο επηρεηξάζεηο, ζηηο νπνέεο θαη ζα ζηεξηρζεέ ε αλΪπηπμε πνπ ζα 

βαζέδεηαη ζηελ θαηλνηνκέα. 

ΑλαθΫξεηαη ζπρλΪ φηη ηα δηνηθεηηθΪ ζπκβνχιηα θαη νη γεληθνέ δηεπζπληΫο, αληέ 

λα εέλαη ην βαζηθφ φξγαλν ππνβνάζεζεο, απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ 

εηζαγσγά θαηλνηνκηψλ. 
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Ζ αλψηαηε δηνέθεζε γηα λα πεηχρεη κηα θαηλνηνκέα ζα πξΫπεη λα εμαζθαιέδεη ηα εμάο: 

 

 Να κεηαηξΫπεη γξάγνξα ηελ θαηλνηνκέα ζε πξΪμε. 

 Να θαζνδεγεέ πξνζσπηθΪ ηελ θαηλνηνκέα. 

 Να ζΫηεη ζηφρνπο γηα ηελ θαηλνηνκέα. 

 Να εμαζθαιέδεη ηα εθΪζηνηε απαηηνχκελα θεθΪιαηα. 

 Να θαζηεξψλεη Ϋλα θαηΪιιειν θαη απνδεθηφ πεξηβΪιινλ. 

 Να δεκηνπξγεέ κηα θνπιηνχξα θαηλνηνκέαο. 

 Να ειΫγρεη κε δηαθξηηηθφηεηα. 

 Να πξνζθΫξεη ζρεηηθΫο κε ηηο πξσηνβνπιέεο θαη δξΪζεηο, ακνηβΫο. 

 Να κελ ηηκσξεέ ηελ απνηπρέα. 

 Να δηνηθεέ νινθιεξσκΫλα θαη ζπλνιηθΪ ηνπο ρεηξηδφκελνπο θαηλνηνκέεο. 

 

 

1.5  ΜνξθΫο Καηλνηνκέαο 

 

Οη κνξθΫο θαηλνηνκέαο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε βΪζε ην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ά ηελ 

Ϋθηαζά ηεο
10

.  

 

 Με βΪζε ην πεδέν εθαξκνγάο ηεο, ε θαηλνηνκέα δηαθξέλεηαη ζε: 

 

 Καηλνηνκέα πξντφληνο ά ππεξεζέαο (ά ηξαηεγηθά) Καηλνηνκέα 

ΑθνξΪ ζε λΫα ά βειηησκΫλα πξντφληα ά ππεξεζέεο (π.ρ. κηα βηνηερλέα θαθΫ ε νπνέα 

ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγά θαθΫ κε δηαθνξεηηθΫο γεχζεηο). 

Δέλαη απηά ε θαηλνηνκέα πνπ δεκηνπξγεέ λΫεο ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζηηο ζηξαηεγηθΫο, νη 

νπνέεο αιιΪδνπλ / ηξνπνπνηνχλ ηφζν ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ, φζν θαη ηηο 

ζρΫζεηο κε απηφλ, πνπ ηζρχνπλ ζε θΪζε θιΪδν θαη δεκηνπξγνχλ ηε δπλακηθά ηνπ 

θιΪδνπ. πλάζσο εκθαλέδνληαη κΫζα απφ ηελ πξνζπΪζεηα λα δεκηνπξγεζεέ Ϋλα 

πξντφλ ά κηα ππεξεζέα γηα λα ηθαλνπνηάζεη κηα αλΪγθε, ε νπνέα «αλαθαιχπηεηαη» 

ζηελ αγνξΪ. 

 

                                                 
10

 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 
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 Γηαρεηξηζηηθά (ά Πνιχηηκε) Καηλνηνκέα  

ΑθνξΪ ζε λΫεο ά βειηησκΫλεο δηαδηθαζέεο ηεο επηρεέξεζεο πνπ ζπλδΫνληαη κε αιιαγΫο ζηηο 

παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο (π.ρ. Ϋλα μελνδνρεέν ά κηα κνλΪδα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηέσλ 

κπνξεέ λα θαηαζθεπΪζεη ηζηνζειέδα ζην δηαδέθηπν θαη ζχζηεκα ειεθηξνληθάο θξΪηεζεο, 

πξνθεηκΫλνπ λα απμάζεη ηελ πειαηεηαθά ηεο βΪζε). 

Δέλαη εθεέλε ε θαηλνηνκέα πνπ δηαθΫξεη απφ ηελ παξαδνζηαθά ινγηθά ζηε δφκεζε ηεο 

ζηξαηεγηθάο. Γε ζεσξεέ ηέπνηα σο δεδνκΫλν. Αληέ λα εζηηΪδεη ζηνλ αληαγσληζκφ, 

ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρά ηεο ζηηο αλΪγθεο ησλ πειαηψλ θαη ζρεδηΪδεη ηηο ιχζεηο γηα 

ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπο. Σα απνηειΫζκαηα εέλαη, ζπλάζσο, ζεακαηηθΪ. 

Δπέθαηξεο θαηλνηνκέεο ζηηο νπνέεο κπνξεέ λα πξνβεέ κηα επηρεέξεζε εέλαη νη «πξΪζηλεο» 

θαηλνηνκέεο, δειαδά νη θαηλνηνκέεο πνπ απνζθνπνχλ θαη ζηελ πξνζηαζέα ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. 

 

 Με βΪζε ηελ Ϋληαζε θαη ην εχξνο ηεο, ε θαηλνηνκέα κπνξεέ λα εέλαη: 

 

 Οξηαθά (ά Βεκαηηθά ά ηαδηαθά) Καηλνηνκέα 

Δέλαη κηα ζπλεράο δηαδηθαζέα πνπ ζπλέζηαηαη εέηε ζε βειηηψζεηο ησλ ηερληθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, εέηε ζε 

αλαζεσξάζεηο / βειηηψζεηο ζε πξαθηηθΫο, ζρεδηαζκνχο, δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο θαη 

ειΫγρνπ θαη ζηξαηεγηθΫο. Οη βειηηψζεηο απηΫο ζηεξέδνληαη ζε ππΪξρνπζα γλψζε θαη 

θαηΪ θχξην ιφγν ζε ζΫκαηα πνπ ζΫηνπλ νη πειΪηεο. πλάζεο πξαθηηθά ζηελ πεξηνρά 

απηά εέλαη ε πηνζΫηεζε λΫσλ θαη βειηησκΫλσλ πξαθηηθψλ ιεηηνπξγέαο, φπσο ε 

αλαδηνξγΪλσζε, ην κΪλαηδκελη νιηθάο πνηφηεηαο, ην reengineering, ην JΗΣ, (just in time) 

θ.Ϊ. πρλΪ, νη κηθξΫο θαη «νξηαθΫο» βειηηψζεηο κπνξνχλ λα νδεγάζνπλ ζε κεγΪιεο 

αιιαγΫο. 

 

 Ρηδηθά (ά Ρηδνζπαζηηθά) Καηλνηνκέα 

ΑθνξΪ ζε λΫα ηερληθΪ θαη ιεηηνπξγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ ά ζε λΫεο δηαδηθαζέεο, γηα ηελ επέηεπμε ησλ νπνέσλ απαηηεέηαη λΫα γλψζε (π.ρ. 

ε εηαηξεέα ΚνξξΫο ΦπζηθΪ Πξντφληα). Δέλαη κηα –φρη θαη ηφζν θαηαλνεηά– δηαδηθαζέα, 

ζπλδεδεκΫλε κε απμεκΫλνπο θηλδχλνπο. πρλΪ νδεγεέ ζε αζπλΫρεηεο. Κχξην 

ζπζηαηηθφ / ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εέλαη ε δεκηνπξγέα / επηινγά ά ε ρξάζε ελφο 

θνκβηθνχ - ζεκαληηθνχ ζεκεένπ ζηνλ θχθιν δσάο εέηε ελφο πξντφληνο, εέηε κηαο 
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επηρεέξεζεο, ην νπνέν θαη δεκηνπξγεέ «λΫεο» ζπλζάθεο θαη φξνπο ζηελ αγνξΪ. 

ΠξνζθΫξνληαη ηφηε ζηνπο πειΪηεο εηδηθνέ (επλντθνέ) φξνη, νη νπνένη δεκηνπξγνχλ 

πξφζζεηε αμέα ζηελ επηρεέξεζε. Δέλαη θαηαλνεηφ φηη απηφ δελ κπνξεέ λα ζπκβαέλεη 

πνιχ ζπρλΪ
11

. 

 

πλεπψο θΪζε επηρεέξεζε κπνξεέ λα θαηλνηνκάζεη, αθνχ ε θαηλνηνκέα δε ζπλεπΪγεηαη 

απαξαέηεηα ξηδηθΫο αιιαγΫο. Μπνξεέ λα πεξηνξηζηεέ ζε κηθξΫο βειηηψζεηο ησλ πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ ά δηαδηθαζηψλ ηεο, απμΪλνληαο ηαπηφρξνλα ην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ηεο 

επηρεέξεζεο. Τπνζηεξέδεηαη αθφκε φηη ε θαηλνηνκέα κπνξεέ λα πξνθχςεη εέηε απφ 

ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο ά αλαθαιχςεηο, εέηε απφ αλΪγθεο ησλ πειαηψλ. 

 

 

1.6  Ζ Καηλνηνκηθά Γηαδηθαζέα 

 

Ζ θαηλνηνκηθά δηαδηθαζέα απνηειεέηαη απφ ηΫζζεξα βάκαηα: ηε γΫλεζε ηεο θαηλνηφκνπ 

ηδΫαο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηδΫαο, ην ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηΫινο, ηελ εθαξκνγά 

ηεο θαηλνηνκέαο
12

. 

 

 

ΥΖΜΑ 3: ΒΖΜΑΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

 

 ΓΫλεζε θαηλνηφκνπ ηδΫαο 

 

Γηα ηε γΫλεζε κηαο θαηλνηφκνπ ηδΫαο απαξαέηεηε εέλαη ε ελζΪξξπλζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, ψζηε ε επηρεηξεκαηηθά νκΪδα λα επηηπγρΪλεη ηε κεηαηξνπά ησλ 

επθαηξηψλ πνπ εληνπέδεη ζην πεξηβΪιινλ ηεο ζε εκπνξηθΪ εθκεηαιιεχζηκεο ηδΫεο, θαζψο 

θαη ηε κεηαηξνπά ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα λα ην επηηχρεη 

απηφ, πξΫπεη λα θαηαξξέςεη ηνπο κχζνπο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεέ πξνζφλ 

                                                 
11

 .Β.Β.Δ. (2006), Καηλνηνκέα: Ο Γξφκνο γηα ηελ Δπηηπρέα. 

12
 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 
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ζπγθεθξηκΫλσλ αηφκσλ, λα θαηαπνιεκάζεη ην θφβν γηα ηελ απνηπρέα θαη λα Ϋρεη αλνηρηφ 

πλεχκα απΫλαληη ζηνλ πεηξακαηηζκφ, Ϋηζη ψζηε λα εθθξΪδνληαη ειεχζεξα νη θαηλνηφκεο 

ηδΫεο. Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα γέλεη παξαδεθηφ απφ ηνλ επηρεηξεκαηέα φηη νη θαηλνηφκεο ηδΫεο 

κπνξεέ λα πξνΫξρνληαη απφ νπνπδάπνηε κΫζα ζηελ επηρεέξεζε αλεμαξηάησο ηεξαξρέαο. Ζ 

δεκηνπξγέα, ινηπφλ, ηνπ θαηΪιιεινπ εηαηξηθνχ θιέκαηνο κε παξαρψξεζε ειεπζεξέαο 

Ϋθθξαζεο ζηνπο εξγαδνκΫλνπο θαη πξναγσγά πλεχκαηνο  ζπλεξγαζέαο κε ηνπο πειΪηεο ηεο 

θαη Ϊιιεο επηρεηξάζεηο θξέλεηαη απαξαέηεηε. ΠαξΪιιεια, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα 

αλαδεηάζεη λΫεο ηδΫεο απφ δηΪθνξεο πεγΫο, φπσο νη πειΪηεο ηεο, νη εξγαδφκελνη, νη 

αληαγσληζηΫο, ηα εξεπλεηηθΪ θΫληξα θ.Ϊ. θαη λα ρξεζηκνπνηάζεη δηΪθνξεο κεζφδνπο 

ελέζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ην ζρεκαηηζκφ νκΪδσλ θαη ηελ 

ειεχζεξε αληαιιαγά απφςεσλ. ΥξΫνο ηνπ επηρεηξεκαηέα εέλαη λα δεκηνπξγάζεη εθεέλεο ηηο 

ζπλζάθεο Ϋηζη ψζηε ε φπνηα ζχιιεςε θαηλνηφκσλ ηδεψλ λα εθθξΪδεηαη θαη λα 

κεηακνξθψλεηαη ζε θεξδνθφξν πξντφλ / ππεξεζέα. 

 

 Αμηνιφγεζε ηεο ηδΫαο 

 

Ζ γΫλεζε ηδεψλ πνπ επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απνηειεέ 

αλαγθαέα, αιιΪ φρη ηθαλά, ζπλζάθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο. Μηα ηδΫα κπνξεέ 

λα εέλαη πξσηνπνξηαθά θαη θαηλνηνκηθά, αιιΪ απηφ δε ζεκαέλεη απαξαέηεηα φηη απνηειεέ 

επηρεηξεκαηηθά επθαηξέα. Ζ επηρεέξεζε θαιεέηαη λα θξέλεη εΪλ ε ηδΫα εέλαη ξεαιηζηηθά θαη 

ζπκθΫξνπζα. ΠξΫπεη, δειαδά, λα αμηνινγάζεη θαη λα εληνπέζεη εθεέλεο ηηο λΫεο ηδΫεο πνπ 

κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ απνδνηηθΫο επηρεηξεκαηηθΫο επθαηξέεο. ηαηηζηηθΪ 1 ζηηο 3000 

θαηλνηφκεο ηδΫεο θαηαιάγεη θεξδνθφξα ζηελ αγνξΪ. ΜΫρξη θαη ην ζεκεέν ηεο θαηαγξαθάο 

κηαο λΫαο δπλεηηθάο θαηλνηφκνπ ηδΫαο ε φιε δηαδηθαζέα πξΫπεη λα εέλαη πεξηζζφηεξν 

Ϊηππε παξΪ ηππηθά. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγάζεη ε επηρεέξεζε ην εΪλ Ϋρεη ηνπο θαηΪιιεινπο πφξνπο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα πινπνηάζεη κηα ηδΫα, κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηάζεη ην δηαγλσζηηθφ 

νδεγφ θαηλνηνκέαο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεη εξσηάζεηο ζρεηηθΪ κε ην πφζν ε επηρεέξεζε 

εέλαη ζε ζΫζε λα ππνζηεξέμεη ηελ πινπνέεζε ηεο ηδΫαο, θαζψο επέζεο λα πξνρσξάζεη ζηελ 

αλΪιπζε ησλ δπλαηψλ θη αδχλαησλ ζεκεέσλ ηεο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πεξηβΪιινληνο (SWOT Analysis). Αθνχ ε επηρεέξεζε θξέλεη φηη Ϋρεη ά 

φηη κπνξεέ λα εμεχξεη ηνπο απαξαέηεηνπο πφξνπο γηα λα πξαγκαηνπνηάζεη ηελ θαηλνηνκέα, 

πξΫπεη λα αμηνινγάζεη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηάλ. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο θαηλνηφκνπ ηδΫαο, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα 
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ρξεζηκνπνηάζεη ηνλ πέλαθα αμηνιφγεζεο ηεο θαηλνηνκέαο (Innovator Scorecard) κε ηνλ 

νπνέν βαζκνινγεέ ηηο δηΪθνξεο δηαζηΪζεηο ηεο ηδΫαο.  

Αθφκε, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα πξνρσξάζεη ζηε ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ (Business Plan), ην νπνέν ζα ηε βνεζάζεη ζηελ πνξεέα ηεο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

εγρεηξάκαηνο θαη κπνξεέ λα απνηειΫζεη ηε βΪζε ειΫγρνπ  θαη παξαθνινχζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. πγρξφλσο, ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην κπνξεέ λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ σο εξγαιεέν κΪξθεηηλγθ γηα ηελ θαηλνηφκν ηδΫα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα 

ηελ Ϊληιεζε εμσηεξηθάο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 ρεδηαζκφο ηεο θαηλνηνκέαο 

 

Αθνχ ε επηρεέξεζε θξέλεη ζην πξνεγνχκελν ζηΪδην φηη ε ηδΫα εέλαη ξεαιηζηηθά θαη 

ζπκθΫξνπζα, πξνρσξΪεη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ εγρεηξάκαηνο. Θα πξΫπεη, ζπλεπψο, λα 

θαζνξέζεη ηηο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο πξνθεηκΫλνπ ε ηδΫα λα γέλεη πξΪμε, λα εθηηκάζεη ην 

ρξφλν πνπ απαηηεέηαη γηα θΪζε ελΫξγεηα, θαη ζηε ζπλΫρεηα λα θαηαλεέκεη ηηο ελΫξγεηεο ζηα 

κΫιε ηεο νκΪδαο εξγαζέαο. Σν ζηΪδην απηφ, επνκΫλσο, πεξηιακβΪλεη ην ρξνλνπξφγξακκα 

πινπνέεζεο ηεο θαηλνηφκνπ ηδΫαο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηηο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ην θνξΫα πινπνέεζεο. Ζ ζσζηά (κε βΪζε ηελ εμεηδέθεπζε θαη ηα πξνζφληα) θαη ηζφξξνπε 

θαηαλνκά ησλ ελεξγεηψλ ζηα εκπιεθφκελα Ϊηνκα κπνξεέ λα κεηψζεη ζεκαληηθΪ ην 

ζπλνιηθφ ρξφλν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ. Γηα λα Ϋρεη ζαθά επνπηεέα ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηεο, ε επηρεέξεζε κπνξεέ λα απεηθνλέζεη γξαθηθΪ ηηο δηΪθνξεο 

ελΫξγεηεο ρξεζηκνπνηψληαο γξαθάκαηα θαη δηαγξΪκκαηα, φπσο εέλαη ηα δηαγξΪκκαηα Gantt 

θαη ηα δηαγξΪκκαηα ξνάο (Flow Chart) κε ηελ αιιεινπρέα ησλ απαηηνχκελσλ βεκΪησλ. 

 

 ΑλΪπηπμε – Δθαξκνγά ηεο θαηλνηνκέαο 

 

ην ζηΪδην απηφ, ε επηρεέξεζε πξΫπεη λα πξνβεέ ζηελ εθαξκνγά ηεο θαηλνηνκέαο, 

απνηππψλνληαο ηελ θαηλνηφκν ηδΫα ζε θεέκελν, αλαζΫηνληαο ηε ζπλνιηθά επέβιεςά ηεο ζε 

Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν Ϊηνκν θαη ειΫγρνληαο ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαηΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ 

δηαζηάκαηα. Ζ αλΪπηπμε θαηλνηνκέαο ζε άδε ππΪξρνληα πξντφληα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

αλΪπηπμε λΫσλ θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζπρλΪ απαηηεέ ηδηαέηεξεο 

ηθαλφηεηεο θαη πφξνπο απφ ηελ πιεπξΪ ηεο επηρεέξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηρεέξεζε ζα 

πξΫπεη λα απνθαζέζεη θαηΪ πφζν ζα πξνρσξάζεη ζηελ πινπνέεζε ηεο θαηλνηνκέαο 

εζσηεξηθΪ ά ζε αλΪζεζε ηεο αλΪπηπμεο ηεο θαηλνηνκέαο ζε ηξέηνπο. Γεληθφο θαλφλαο γηα 
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ηελ απφθαζε απηά εέλαη φηη ε αλΪπηπμε ηεο θαηλνηνκέαο εέλαη πξνηηκφηεξν λα γέλεηαη 

εζσηεξηθΪ, φηαλ εέλαη Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλε κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

θαη κε αλΪζεζε απηάο ζε ηξέηνπο φηαλ ε ζπγθεθξηκΫλε θαηλνηνκέα απαηηεέ εηδηθΫο 

δεμηφηεηεο γηα λα αλαπηπρζεέ θαη ηηο νπνέεο δελ θαηΫρεη ε επηρεέξεζε. 

 ΚαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηεο θαηλνηνκέαο, ε επηρεέξεζε θαιφ εέλαη λα πξνρσξάζεη ζε 

πηινηηθά εθαξκνγά απηάο, φπσο ηε δνθηκά ηεο θαηλνηνκέαο απφ επηιεγκΫλε νκΪδα 

πειαηψλ θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηλνηνκέαο (π.ρ. πνηφηεηα, 

ιεηηνπξγηθφηεηα) απφ αλζξψπνπο κΫζα ζηελ επηρεέξεζε. 

ΜεηΪ ηελ πηινηηθά εθαξκνγά ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηηο ελδερφκελεο δηνξζσηηθΫο 

ελΫξγεηεο, ε επηρεέξεζε πξΫπεη λα πξνρσξάζεη ζην ηειηθφ ζηΪδην ηεο παξαγσγάο ζε επξεέα 

θιέκαθα θαη ζηε δηΪζεζε ηνπ πξντφληνο ά ζηελ πξνζθνξΪ ππεξεζέαο ζηελ αγνξΪ. Γηα ηελ 

επηηπρεκΫλε εθαξκνγά απηνχ ηνπ ζηαδένπ ζεκαληηθφο παξΪγνληαο εέλαη Ϋλα ζσζηφ ζρΫδην 

πξνψζεζεο ηεο θαηλνηφκνπ ηδΫαο. 

Σν βάκα απηφ απνηειεέ ην πην δχζθνιν κΫξνο, γηαηέ εδψ πινπνηνχληαη νη 

πξνηΪζεηο, γέλνληαη νη απαηηνχκελεο πξνζαξκνγΫο θαη βγαέλνπλ ηα πξψηα 

απνηειΫζκαηα. Απφ ηα απνηειΫζκαηα εμΪγνληαη ζπκπεξΪζκαηα κε βΪζε ηε ζχγθξηζε 

ησλ επηηεπγκΪησλ κε ηα πξφηππα πνπ ηΫζεθαλ απφ ηελ αξρά. 

εκαζέα Ϋρεη ζρεηηθΪ θαη ε νιηζηηθά αληέιεςε γηα ηελ θαηλνηνκέα. Ζ 

πηνζΫηεζε ηεο θαηλνηνκέαο απφ ηηο επηρεηξάζεηο σο εληαέα, νινθιεξσκΫλε δηαδηθαζέα. 

Οη επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα ζεζπέζνπλ Ϋλα νινθιεξσκΫλν θαη αλαπφζπαζην πιαέζην, 

φπνπ ε δηαδηθαζέα ζα εέλαη κέα θαη νινθιεξσκΫλε. Ζ θαηλνηνκέα ζα μεθηλΪ απφ ηε 

ζχιιεςε ηεο ηδΫαο, ηελ Ϋξεπλα, ηελ αλΪπηπμε, ην επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην, ηε κειΫηε 

marketing, ηε ραξηνγξΪθεζε αμέαο (value map), ηελ αλΪιπζε θηλδχλνπ θ.Ϊ. κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ εθαξκνγά ζε κέα πιάξσο ιεηηνπξγηθά επηρεέξεζε θαη ηελ θεξδνθφξν 

Ϋμνδν ζηελ αγνξΪ. 

 

 

1.7  Ζ Δθαξκνγά Σεο Καηλνηνκέαο 

 

ΠαξαθΪησ ζα αλαιπζεέ ην γηαηέ νη επηρεηξάζεηο δεκηνπξγνχλ θαηλνηνκέεο, θαζψο θαη ν 

ηξφπνο πνπ ε θαηλνηνκέα επηδξΪ ζηελ έδηα ηελ επηρεέξεζε θαη ζηελ αγνξΪ ζηελ νπνέα απηά 

δξαζηεξηνπνηεέηαη. 
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Ο Schumpeter
13

 ππνζηάξηδε φηη νπζηαζηηθΪ ε εθαξκνγά ησλ θαηλνηνκηψλ εέλαη ην 

κΫζν πνπ επηηξΫπεη ζηελ επηρεέξεζε λα θηλεζεέ απφ ηελ πιάξσο αληαγσληζηηθά αγνξΪ πξνο 

ηελ νιηγνπσιηαθά θαη ηε κνλνπσιηαθά αγνξΪ, φπσο δεέρλεη ην ράκα  4. 

Ο Schumpeter ηφληδε πσο ν επηρεηξεκαηέαο, ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα επηηχρεη 

θΫξδε, νξγαλψλεη ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηΫο κε Ϋλα λΫν ηξφπν πνπ ζα θΪλεη ηα 

πξντφληα ηνπ λα μερσξέδνπλ απφ απηΪ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ. Δέλαη κΪιηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ε Ϋκθαζε πνπ απνδέδεη ζην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηέα πνπ πξψηνο 

εθαξκφδεη ηελ θαηλνηνκέα – ηνπ «επαλαζηΪηε» πνπ αιιΪδεη ηελ εηθφλα ηεο ζηαζηκφηεηαο 

πνπ επηθξαηεέ ζηελ αγνξΪ. 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 4: Ζ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  

 

Ζ θαηλνηνκέα απνθΫξεη θΫξδε ζηνλ επηρεηξεκαηέα πνπ ηελ εθαξκφδεη. Απφ ηελ Ϊιιε 

πιεπξΪ φκσο, ε δπλαηφηεηα θεξδψλ πξνθαιεέ ην ελδηαθΫξνλ θαη Ϊιισλ επηρεηξεκαηηψλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε θαηλνηνκέα. Οη ηειεπηαένη ζα πξνζπαζάζνπλ λα ηε κηκεζνχλ θαη λα 

πξνζθΫξνπλ λΫα πξντφληα ζηελ αγνξΪ. ΒΫβαηα, ε ρξάζε ηεο θαηλνηνκέαο θαη απφ Ϊιινπο 

νδεγεέ ζε κηα πνξεέα αληέζηξνθε απφ απηά πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην ράκα 4. Απφ 

κνλνπσιηαθΪ ηα θΫξδε γέλνληαη νιηγνπσιηαθΪ θαη ζην ηΫινο γέλνληαη κεδεληθΪ (πιάξεο 

αληαγσληζκφο).  

Απφ ηελ πνξεέα απηά εέλαη πξνθαλΫο φηη εέλαη πξνο ην ζπκθΫξνλ ηνπ πξσηνπφξνπ 

επηρεηξεκαηέα λα πξνζπαζάζεη λα θξαηάζεη ηηο ζεηηθΫο ζπλΫπεηεο ηεο θαηλνηνκέαο γηα ην 

δηθφ ηνπ πξντφλ. Ζ πξνζηαζέα ηεο θαηλνηνκέαο επηηξΫπεη ζηνπο επηρεηξεκαηέεο λα 

απνιακβΪλνπλ ζεκαληηθΪ θΫξδε θαη γέλεηαη θπξέσο κε ηε λνκηθά θαηνρχξσζε ηεο 

                                                 
13

 Schumpeter Dr. Joseph (1928), “The Instability of Capitalism”, The Economic Journal, Vol. 38, 

No. 151, pp. 361-386. 

Πλήπηρ 
Ανηαγωνιζμόρ 

 

Ολιγοπώλιο 
 

Μονοπώλιο 

Μηδενικά 
Κέπδη 

ημανηικά 
Κέπδη 

Μέγιζηα 
Κέπδη 

 

Κέπδη 
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θαηλνηνκέαο κΫζσ ηεο θαηνρχξσζεο δηπισκΪησλ επξεζηηερλέαο (παηΫληεο, patents) ά κΫζσ 

ηεο πξνζηαζέαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ. 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 5: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλέαο απαγνξεχνπλ ηε ρξάζε ηεο θαηλνηνκέαο απφ Ϊιινπο 

επηρεηξεκαηέεο ά, αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ επηηξΫπνπλ ηε ρξάζε ηεο θαηλνηνκέαο, 

ππνρξεψλνπλ ηηο επηρεηξάζεηο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ λα πιεξψζνπλ ζεκαληηθΪ ρξεκαηηθΪ 

πνζΪ ζηελ πξσηνπφξν επηρεέξεζε. Ζ δηαηάξεζε ησλ πιενλεθηεκΪησλ ηεο θαηλνηνκέαο κε 

ηε ρξάζε δηπισκΪησλ επξεζηηερλέαο θιπ. ζε πΪξα πνιιΫο πεξηπηψζεηο δελ κπνξεέ λα 

απνηξΫςεη ηελ λνκνηειεηαθά πνξεέα ησλ πξαγκΪησλ.  

Άιιεο επηρεηξάζεηο ζα αληηγξΪςνπλ ηελ θαηλνηνκέα εέηε δεκηνπξγψληαο Ϋλα λΫν 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ δέλεη ην έδην απνηΫιεζκα κε ηελ αξρηθά 

θαηλνηνκέα ρσξέο λα παξαβηΪδεη ηελ επξεζηηερλέα εέηε αληηγξΪθνληαο ηελ θαηλνηνκέα κε 

ελδηαθεξφκελεο γηα ηηο λνκηθΫο επηπηψζεηο ηεο παξαβέαζεο ηεο επξεζηηερλέαο. Άιισζηε ζε 

πνιιΫο πεξηπηψζεηο ηα θΫξδε πνπ ππφζρεηαη ε αληηγξαθά ηεο θαηλνηνκέαο εέλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα απφ ηηο φπνηεο απνδεκηψζεηο θαζνξέζνπλ ηα δηθαζηάξηα. Ζ αληηγξαθά ζα 

νδεγάζεη ζε κεέσζε ησλ θεξδψλ θαη ηειηθΪ ε κνξθά ηεο αγνξΪο ζα γέλεη πΪιη πιάξσο 

αληαγσληζηηθά. Γηα λα αιιΪμεη ε θαηΪζηαζε, Ϋλα θαηλνχξγην θχκα θαηλνηνκέαο απαηηεέηαη, 

πνπ ζα δεκηνπξγάζεη λΫα θΫξδε γηα ηνπο πξσηνπφξνπο επηρεηξεκαηέεο. 

 

 

 

 

 

Μονοπώλιο 
 

Ολιγοπώλιο Πλήπηρ 
Ανηαγωνιζμόρ 

 

Μίμηζη 
 

Μίμηζη 
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1.8  Πνηνο Μπνξεέ Να Δθαξκφζεη Σελ Καηλνηνκέα
14

 

 

 Ο εγΫηεο (leader) 

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηά ΑζηΫξην ΚεθΪια, «ε απφθαζε ηεο δηνέθεζεο λα «κπεη ζην 

παηρλέδη» ζα επεξεΪζεη νιφθιεξε ηελ επηρεηξεζηαθά δνκά θαη ζηειερηαθά ηεξαξρέα, 

ελψ ν ξφινο ηνπ εγΫηε, ν νπνένο εέλαη απηφο πνπ δεέρλεη ην θαιφ παξΪδεηγκα, εέλαη 

απνθαζηζηηθφο ζηα ζηΪδηα ηεο δεκηνπξγέαο ηνπ κνληΫινπ θαηλνηνκέαο, ηεο 

ζηξαηεγηθάο θαη ηεο λΫαο επηρεηξεζηαθάο θνπιηνχξαο». 

 

 Ο πξσηαζιεηάο (champion) 

Ο εγΫηεο εέλαη απηφο πνπ νξέδεη ηνλ πξσηαζιεηά ηεο θαηλνηνκέαο ηεο φιεο 

δηαδηθαζέαο, ν νπνένο εέλαη απηφο ζηνλ νπνέν αλάθεη ε αξρηθά ηδΫα θαη εέλαη 

δηαηεζεηκΫλνο αθφκε θαη λα μελπρηάζεη ά λα δνπιΫςεη θαη ζαββαηνθχξηαθα γηα λα 

θΫξεη ηελ ηδΫα ηνπ εηο πΫξαο. ΔΪλ ν εγΫηεο ιεηηνπξγάζεη σο θαηαιχηεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ θαηλνηφκσλ κΪλαηδεξ, ηφηε ε επηρεέξεζε ζα απνηειΫζεη Ϋλα 

επηηπρεκΫλν παξΪδεηγκα εθαξκνγάο ηεο θαηλνηνκέαο. 

 

 Ο ρνξεγφο (sponsor) 

εκαληηθφ ξφιν επέζεο παέδεη θαη ν ρνξεγφο, ν νπνένο ζπλαληΪηαη θαη σο mentor ά σο 

coach. Δέλαη ζηΫιερνο κεζαέαο γξακκάο θαη πξνζθΫξεη ππνζηάξημε πέζσ απφ ηε ζθελά, 

πξφζβαζε ζε πεγΫο, θαζψο θαη πξνζηαζέα απφ πηζαλΫο πνιηηηθΫο αληηδξΪζεηο. 

 

 Ο δηαρεηξηζηάο ηνπ Ϋξγνπ (project manager). 

Δλψ ν πξσηαζιεηάο (champion) θαη ν εγΫηεο (leader) δηαζΫηνπλ ην φξακα θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα ην επηθνηλσλνχλ ζην ζχλνιν ηεο επηρεέξεζεο, νη δηαρεηξηζηΫο Ϋξγνπ 

εέλαη απηνέ νη νπνένη ζα ζρεδηΪζνπλ κε πιάξε κεζνδηθφηεηα ηελ νξζά θαη επηηπρεκΫλε 

Ϋθβαζε ηνπ Ϋξγνπ. 

 

Ο επηρεηξεκαηέαο ζα πξΫπεη λα απαληάζεη ζην θαηΪ πφζν δηαθνξεηηθά εέλαη ε λΫα 

γλψζε θαη νη λΫεο δηαδηθαζέεο απφ ηελ ππΪξρνπζα γλψζε ηεο εηαηξεέαο. Δπέζεο, πφζν 

δηαθνξεηηθφ εέλαη ην λΫν πξντφλ ά ππεξεζέα απφ ηα ππΪξρνληα. ΔπηπξνζζΫησο λα 

απαληάζεη ζην εξψηεκα κε ηη θαηλνηνκέα Ϋρνπκε λα θΪλνπκε, κε ξηδνζπαζηηθά ά κε 
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απμεηηθά (νξηαθά); Με ηελ εθαξκνγά κηαο λΫαο θαηλνηνκέαο θαηΪ πφζν απαμηψλνληαη 

ηα ππΪξρνληα πξντφληα καο; Πφζν ζησπειά ά θαλεξά εέλαη ε εθαξκνγά ηεο θαη ηη 

ξφιν παέδεη ε επηρεέξεζά καο (θεληξηθφ ά πεξηθεξεηαθφ); 

 

 

1.9  ρΫζεηο Καηλνηνκέαο Καη Γεκηνπξγηθφηεηαο
15

 

 

Ζ θαηλνηνκέα πξνΫξρεηαη απφ κηα θαεηλά ηδΫα, πνπ παξΪγεηαη απφ δεκηνπξγηθά ζθΫςε. 

Δέλαη ην απνηΫιεζκα κηαο ζπλεηδεηάο θαη κε εζηηαζκΫλν ζθνπφ αλαδάηεζεο επθαηξηψλ 

γηα λΫεο δξΪζεηο θαη αιιαγΫο. Γηα ηελ επηηπρεκΫλε θαηλνηνκέα απαηηεέηαη ζπλδπαζκφο 

ηαιΫληνπ, επηλνεηηθφηεηαο θαη γλψζεσλ. 

ηνηρεέα πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα εέλαη, θπξέσο, νη εκπεηξέεο, νη 

δεμηφηεηεο γηα παξαγσγά δεκηνπξγηθάο ζθΫςεο, αιιΪ θαη ε (αλαθαιππηφκελε) 

παξαθέλεζε / ππνρξΫσζε / απεηιά απφ ην εμσηεξηθφ (ηδέσο) ά θαη ην εζσηεξηθφ 

πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο. 

 

Σν δεκηνπξγηθφ Ϊηνκν: 

 Καηαδεηθλχεη πξσηνηππέα: Γχλαηαη λα ζπιιΪβεη θΪηη λΫν. 

 ·ρεη δεκηνπξγηθά ζθΫςε: Δέλαη ζε ζΫζε λα παξΪγεη Ϋλα κεγΪιν αξηζκφ ηδεψλ ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

 Δέλαη επΫιηθην, κεηαηνπέδεη ην πεδέν δξΪζεο ηνπ: Μπνξεέ λα βξέζθεηαη εδψ, εθεέ, 

παληνχ… 

 ·ρεη επθξΪδεηα ιφγνπ: Υηέδεη πΪλσ ζηηο ηδΫεο Ϊιισλ αηφκσλ. 

 

Ζ ζχλδεζε ηεο θαηλνηνκέαο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα εέλαη επηζπκεηά, δηφηη εέλαη ηα 

δχν βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ, φηαλ θαιιηεξγνχληαη ζε κηα επηρεέξεζε, νδεγνχλ 

ζηελ επηηπρέα, κΫζα ζην πιαέζην ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο. Ζ 

κελ δεκηνπξγηθφηεηα ά ε γΫλλεζε ησλ ηδεψλ εηζΪγεη πξσηνηππέα θαη θαληαζέα ζηε 

ιάςε ησλ απνθΪζεσλ, ελψ ε εθαξκνζκΫλε θαηλνηνκέα παέξλεη κηα δεκηνπξγηθά ηδΫα 

γηα λα ηελ θΪλεη πξΪμε, εέλαη ε επηηπρεκΫλε αμηνπνέεζε κηαο ηδΫαο. ΥαξαθηεξηζηηθΪ, 

ιΫγεηαη φηη ε κελ δεκηνπξγηθφηεηα παξΪγεη ηδΫεο, ε δε θαηλνηνκέα «παξΪγεη» ρξά-

καηα απφ ηελ αμηνπνέεζε ησλ ηδεψλ απηψλ ζηελ πξΪμε. 
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1.10  ρΫζεηο Καηλνηνκέαο Καη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
16

 

 

Ζ θαηλνηνκέα εέλαη κηα εηδηθά ζπλΪξηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππφ ηελ Ϋλλνηα φηη 

ζπλεηζθΫξεη κελ ζε απηά, δελ απνηειεέ φκσο απαξαέηεην ζηνηρεέν ηεο. ΘεκΫιην ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο εέλαη ε ηθαλφηεηα ηεο πξαθηηθάο εθαξκνγάο ησλ θαηλνηνκηψλ. 

ΔΪλ κηα θαηλνηνκηθά ηδΫα δελ πινπνηεζεέ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθά θνηλφηεηα δελ Ϋρεη 

πξαθηηθά αμέα. 

ΠνιιΫο θνξΫο, ε θαηλνηνκέα εληΪζζεηαη ζε θΪπνην εέδνο επηρεηξεκαηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ά θΪπνηαο εμειηθηηθάο δηαδηθαζέαο, πνπ ζπρλΪ ζπλέζηαηαη ζε κηθξΫο 

βειηηψζεηο ησλ θαζεκεξηλψλ (κηθξψλ θαη ζρεηηθΪ απιψλ) δηαδηθαζηψλ ά πξαθηηθψλ. Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεέ βΪζε γηα ηελ εζληθά αληαγσληζηηθφηεηα, θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, εέλαη ζεκαληηθά. 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα Ϋρεη ηξεηο πεξηνρΫο, φπνπ αλαπηχζζνληαη νη παξΪκεηξνη, πνπ 

ηελ επεξεΪδνπλ:  

 

 ηελ παξαγσγηθφηεηα,  

 ην θφζηνο ησλ επηρεηξάζεσλ (κε θχξην ζπληειεζηά ηνπο κηζζνχο) θαη  

 ηηο ηηκΫο.  

 

Οη πεξηνρΫο απηΫο δηακνξθψλνληαη ππφ ηελ επέδξαζε πΫληε παξαγφλησλ: 

 

α) Σν πεξηβΪιινλ (καθξννηθνλνκηθφ, εξγαζηαθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ),  

β) ηηο ππνδνκΫο (νηθνλνκηθΫο θαη ηερλνινγηθΫο),  

γ) ηελ εθπαέδεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο,  

δ) ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (θαη ηελ, εμ απηάο, αλΪπηπμε ησλ επηρεηξάζεσλ) θαη  

ε) ην βαζκφ εηζαγσγάο θαη αμηνπνέεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο.  

 

Θα πξΫπεη λα ηνληζηεέ θαη ε παξΪιιειε, αιιΪ νπζηαζηηθά, αλΪγθε γηα θαιιηΫξγεηα ηεο 

απαξαέηεηεο επηρεηξεκαηηθάο θνπιηνχξαο, ε νπνέα πξΫπεη λα ππνζηεξέδεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθΫο πξσηνβνπιέεο θαη ηηο θαηλνηνκέεο, λα επηβξαβεχεη ηελ επέηεπμε ηνπ 

θΫξδνπο, αιιΪ θαη λα αλΫρεηαη ηηο απνηπρέεο. 
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1.11  Ζ Δπέδξαζε Σεο Καηλνηνκέαο ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα Καη ηελ 

Κεξδνθνξέα Σεο Δπηρεέξεζεο  

 

ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκΫλν θαη Ϋληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δεκηνπξγέα λΫσλ πξντφλησλ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ επηβέσζε κηαο 

εηαηξεέαο. Ζ επαλΪπαπζε κηαο εηαηξεέαο κφλν ζηα ππΪξρνληα πξντφληα ηεο, φζν 

πεηπρεκΫλα θαη αλ εέλαη αξγΪ ά γξάγνξα ζα ηελ νδεγάζνπλ ζηελ πεξηζσξηνπνέεζε θαη ζην 

καξαζκφ. Απφ ηε ζηηγκά πνπ νη αληαγσληζηΫο ιαλζΪξνπλ ζηελ αγνξΪ Ϋλα λΫν πξντφλ, ην 

νπνέν ηεέλεη λα ππνθαηαζηάζεη θΪπνηα άδε ππΪξρνληα θαη λα επηθΫξεη αιιαγΫο ζηελ 

αγνξΪ, ζα πξΫπεη ε εηαηξεέα λα αθνινπζάζεη ηελ έδηα ηαθηηθά, αλ ζΫιεη λα επηβηψζεη ζηελ 

αληαγσληζηηθά αγνξΪ. Όια ηα πξντφληα αξγΪ ά γξάγνξα εηζΫξρνληαη ζην ζηΪδην ηεο 

σξέκαλζεο θαη ηνπ θνξεζκνχ, πξνθαιψληαο κεέσζε ζηα θΫξδε. Αλ ε εηαηξεέα 

ελδηαθΫξεηαη λα παξακεέλεη αληαγσληζηηθά θαη θεξδνθφξα, πξΫπεη λα παξνπζηΪζεη 

πξντφληα θαιχηεξα ζε απφδνζε, πνηφηεηα, ηηκά θ.Ϊ. απφ ηα αληαγσληζηηθΪ
17

. 

 

Πην πΪλσ νξέζακε ηελ θαηλνηνκέα σο ηε δηαδηθαζέα κεηαηξνπάο κηαο λΫαο ηδΫαο ζε πξντφλ 

ά ππεξεζέα πνπ ζα δηαηεζεέ ζηελ αγνξΪ ά ζηελ αλΪπηπμε λΫσλ ά βειηησκΫλσλ 

δηαδηθαζηψλ. Ση ζεκαέλεη, φκσο, θαηλνηνκέα γηα θαζεκηΪ απφ ηηο δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο πνπ 

εκπιΫθνληαη ζ‟ απηά; 

 

 Γηα ηνπο θαηαλαισηΫο, θαηλνηνκέα ζεκαέλεη πςειφηεξε πνηφηεηα θαη θαιχηεξα αγαζΪ 

αμέαο, πεξηζζφηεξν απνδνηηθΫο ππεξεζέεο θαη πςειφηεξν βηνηηθφ επέπεδν.  

 

 Γηα ηηο επηρεηξάζεηο, θαηλνηνκέα ζεκαέλεη ζπλερά ά βειηησκΫλε αλΪπηπμε. Οη 

θαηλνηφκεο επηρεηξάζεηο ά νξγαληζκνέ απνθΫξνπλ κεγαιχηεξα θΫξδε γηα ηνπο 

ηδηνθηάηεο θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

 

 Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, θαηλνηνκέα ζεκαέλεη κηα πην ελδηαθΫξνπζα εξγαζέα, αλΪπηπμε 

δεμηνηάησλ θαη πςειφηεξεο ακνηβΫο σο απνηΫιεζκα ηεο θεξδνθνξέαο. 

 

                                                 
17

 Μαιηνχηεο ΑιθΫηαο (2006), «Ζ Δπέδξαζε ηεο Καηλνηνκέαο ζηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηελ 

Κεξδνθνξέα ησλ Δπηρεηξάζεσλ», Δπηζηεκνληθφ ΜΪξθεηηλγθ. 



 34 

Ζ απνπζέα θαηλνηνκέαο απφ κηα εηαηξεέα κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε ζηαζηκφηεηα θαη 

ζεκαληηθά κεέσζε ηφζν ηεο θεξδνθνξέαο φζν θαη ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο, κε δπζΪξεζηα 

απνηειΫζκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκέαο θαη ηεο θνηλσληθάο επεκεξέαο. 

 

1.11.1  ηξαηεγηθΫο Καηλνηνκέαο ηελ Δπηδέσμε Σνπ ΚΫξδνπο 

 

Οη ζηξαηεγηθΫο θαηλνηνκέαο εέλαη εθεέλεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εγΫηεο-κΪλαηδεξ απφ 

ηνπο κΪλαηδεξ εθεέλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαζεκεξηλά δηαρεέξηζε θαη ηε 

δηεθπεξαέσζε δηνηθεηηθψλ ζεκΪησλ, αδπλαηψληαο λα θαηαλνάζνπλ ηελ αλΪγθε 

αμηνπνέεζεο ηεο αληέιεςεο πεξέ ηνπ «λΫνπ» πνπ Ϋρεη αλΪγθε ε αγνξΪ θαη σο εθ ηνχηνπ λα 

κεγηζηνπνηάζνπλ ηηο απνδφζεηο ηεο επηρεέξεζεο, επηθεληξψλνληαο ζε θαηλνηφκνπο ιχζεηο 

πνπ κεηνπζηψλνληαη ζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Ζ απνηχπσζε λΫσλ, εκπλεπζκΫλσλ, 

«θξΫζθσλ» ηδεψλ ζε θαζεκεξηλΫο επηρεηξεκαηηθΫο πξαθηηθΫο κε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

θαληαζέα εέλαη ζηνηρεέα ζην ζεκεξηλφ πνιχπινθν θαη δπζδηεξεχλεην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβΪιινλ. Ζ ζθΫςε απηά εέλαη ε κφλε ηθαλά λα νδεγάζεη αθελφο ζε δεκηνπξγέα 

πξντφλησλ-εγεηψλ θαηλνηνκέαο θαη αθεηΫξνπ ζε αχμεζε ηεο θεξδνθνξέαο σο αλαγθαέα θαη 

κνλαδηθά ζηξαηεγηθά ζηφρεπζε
18

.  

 

χκθσλα κε ηνλ Vijay Govindarajan
19

, ν νπνένο θαιεέηαη θαη σο «γηαηξφο ηεο 

θαηλνηνκέαο»,  ε ζηξαηεγηθά γηα αλΪπηπμε ζηεξέδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: 

 

 ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξέδεηαη ε επηρεέξεζε ην παξφλ κε βΪζε ηα φζα άδε γλσξέδεη 

γη‟ απηφ. 

 ηελ ηθαλφηεηα λα μερλΪεη επηιεθηηθΪ ην παξειζφλ, λα κπνξεέ λα πξνρσξΪεη ζε 

ζεκαληηθΫο αιιαγΫο θαη λα πηνζεηεέ κε ζπκβαηηθΫο κεζφδνπο θαη πξαθηηθΫο. 

 ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεέ ην κΫιινλ, Ϋρνληαο ηε δηΪζεζε λα αλαιΪβεη ην ξέζθν γηα 

ξηδηθά κεηακφξθσζε ησλ δνκψλ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο. 

 

Ζ θαηλνηνκέα, φκσο, πξσηέζησο πξΫπεη λα δΫζεη κε ηελ επηρεηξεκαηηθά θνπιηνχξα, πνπ ε 

ηειεπηαέα νθεέιεη λα πξνΪγεη ηελ θαηλνηνκέα, αλαδεηθλχνληαο ηηο δεκηνπξγηθΫο 

πξσηνβνπιέεο ησλ ζηειερψλ ζε ζηξαηεγηθά θαηεχζπλζε εμππεξΫηεζεο ησλ εηαηξηθψλ 
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ζηφρσλ. Απηφ εέλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεέ κΫζα απφ ηε ζηνηρεηνζΫηεζε ζπγθεθξηκΫλσλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ κνλνζάκαληνπο ζπγθεθξηκΫλνπο ζηφρνπο, φπσο: 

 

 ηφρεπζε επηιεγκΫλσλ αγνξψλ. 

 ·κθαζε θαη ζηξαηεγηθά ηνπνζΫηεζεο ηνπ πξντφληνο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηά. 

 ΠξνζθνξΪ ιχζεσλ απφ ηε ρξάζε ηνπ πξντφληνο κε παξαδεέγκαηα. 

 Καηλνηνκέα ά αληηγξαθά εθεέλνπ πνπ θαηλνηνκεέ. 

 ΔπΫθηαζε ζε λΫεο αγνξΫο. 

 πλεράο ηθαλνπνέεζε γηα εμαζθΪιηζε δηαηάξεζεο ππαξρφλησλ πειαηψλ. 

 ΔπΫθηαζε θάκεο θαη εκπνξηθνχ ζάκαηνο. 

 ΔμεηδηθεπκΫλεο ζηξαηεγηθΫο (nich marketing). 

 Τπεξαμέα θαη πξνζηηζΫκελε αμέα (added value) ζηνλ πειΪηε. 

 Γλψζε θαη εκπεηξέα πνπ ηαπηέδεηαη κε ην πιενλΫθηεκα θαη ηελ αλΪγθε ηνπ πειΪηε. 

 Οξζά αμηνιφγεζε αγνξΪο κε βΪζε ηηο πξαγκαηηθΫο δπλαηφηεηεο. 

 Γεκηνπξγέα αθνζησκΫλσλ πειαηψλ. 

 Πιεξνθφξεζε θαη δηαθνξνπνέεζε, ηαρχηεηα θαη εμεηδέθεπζε πνπ εέλαη νη ζηξαηεγηθΫο 

ηεο λέθεο. 

 

Δέλαη γεγνλφο φηη ηα ρξφληα πνπ ζα αθνινπζάζνπλ νη πξνθιάζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο ζα εληαζνχλ, ε δε ηαρχηεηα πξνζαξκνγάο ησλ επηρεηξάζεσλ ζα εέλαη 

επηηαθηηθά αλΪγθε, αθνχ ζπληζηΪ θαζνξηζηηθφ παξΪγνληα επΫθηαζάο ηνπο ζηελ αγνξΪ θαη 

βειηέσζεο ηεο θεξδνθνξέαο ηνπο. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληΫιν θΪζε νξγαληζκνχ κπνξεέ λα 

κεηακνξθσζεέ, αλ δνζεέ πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ αμηψλ γηα ηνλ πειΪηε θαη αλ 

ππΪξρεη ε δηνξαηηθφηεηα ζην λα εληνπηζηνχλ αλΪγθεο πνπ ζα θαιχςνπλ απηφ πνπ ν Vijay 

Govindarajan νλνκΪδεη «opportunity gaps» (θελΪ ζην επέπεδν ησλ επθαηξηψλ). Γηα λα 

ζεσξεέζαη θαηλνηφκνο, δε ρξεηΪδεηαη λα εθεχξεηο Ϋλα λΫν πξντφλ. Μπνξεέο απιΪ λα 

δεκηνπξγάζεηο λΫα αμέα ζε απηφ πνπ άδε Ϋρεηο.   

Γηα λα επηηχρνπλ νη δηνηθάζεηο λα εκπλεχζνπλ ηηο νκΪδεο ηνπο, ρξεηΪδεηαη λα ηνπο 

ζΫηνπλ απηνχο ζηφρνπο, νη νπνένη ζα κεηαθΫξνπλ Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν κάλπκα θαη ζα 

ελΫρνπλ κηα λΫα πξφθιεζε. ηελ θαηεχζπλζε απηά, ε ζηξνθά ζηε ζπλερά αλαδάηεζε θαη 

επηδέσμε ηεο θαηλνηνκέαο εέλαη ν θπξέαξρνο ζηφρνο πνπ πξΫπεη λα ελζσκαησζεέ ζηε 

ζηξαηεγηθά θνπιηνχξα θαη θηινζνθέα κηαο ζχγρξνλεο επηρεέξεζεο. Ζ θαηλνηνκέα απαηηεέ 

ηφικε, ξηδνζπαζηηθΫο απνθΪζεηο, λΫα εξγαιεέα θαη αλνηρηά ζθΫςε. 
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1.11.2  Ζ Καηλνηνκέα Χο Αληαγσληζηηθφ ΠιενλΫθηεκα Σσλ 

Δπηρεηξάζεσλ  

 

Πνιχ ζπρλΪ ε επηρεέξεζε δελ πξνρσξεέ εχθνια ζε θαηλνηνκέεο. Γελ ππΪξρεη 

ακθηβνιέα φηη απηφ ζπκβαέλεη γηαηέ πνιινέ δε ζπλεηδεηνπνηνχλ επαξθψο ηε κεγΪιε 

ζεκαζέα ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαέλνπλ θαη ηελ αλΪγθε ηεο επηρεέξεζεο λα 

πξνζαξκνζηεέ ζηηο λΫεο απηΫο εμειέμεηο. πλεπψο, εέηε ππνηηκνχλ ηε ζεκαζέα ηνπο, 

εέηε αλαβΪιινπλ ηε ιάςε ηεο απφθαζεο γηα αιιαγΫο. Καη απηφ ζπκβαέλεη δηφηη 

ζθΫπηνληαη αθφκε φηη ζε δχζθνιεο επνρΫο ζα άηαλ έζσο πην ζπλεηφ λα αλαβΪιινπλ ηηο 

πξνζπΪζεηεο -θαη ηα Ϋμνδα- γηα ηελ θαηλνηνκέα.  

Παξφια απηΪ, Ϋρεη παξαηεξεζεέ φηη, ηδέσο ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη Ϋληνλνπ 

αληαγσληζκνχ, ζα πξΫπεη λα θαηαβΪιινληαη πεξηζζφηεξεο πξνζπΪζεηεο ζε δξΪζεηο 

γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ εηζαγσγά ζηελ αγνξΪ ηεο θαηλνηνκέαο. Δπέζεο, ζα πξΫπεη 

λα «αλαθαιπθζεέ λΫα ζηξαηεγηθά», δηφηη ην λΫν πεξηβΪιινλ απαηηεέ θαηλνηνκέεο ηφζν 

ζηε ζηξαηεγηθά, φζν θαη ζηηο πξαθηηθΫο ηεο. 

Πνιινέ πηζηεχνπλ φηη ε θαηλνηνκέα εέλαη εμαηξεηηθΪ επηζπκεηά, δηφηη 

αλαγλσξέδεηαη ε θαζνιηθφηεηα θαη ε αλαγθαηφηεηΪ ηεο, ελψ γηα Ϊιινπο απνηειεέ ηε 

κφλε δηΫμνδν απφ ηηο δχζθνιεο θαη πνιχπινθεο θαηαζηΪζεηο, κηαο θαη πξνβΪιιεηαη σο ν 

θπξηφηεξνο ηξφπνο δηΪθξηζεο, δηαθνξνπνέεζεο κηαο επηρεέξεζεο απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ ηεο. Άιινη ππνζηεξέδνπλ φηη εέλαη θαιχηεξν λα αθνινπζεέ θαλεέο ηηο 

θαηλνηνκέεο Ϊιισλ, κηαο θαη απηΫο εέλαη αθελφο απνδεδεηγκΫλεο αμέαο θαη αθεηΫξνπ ε 

αληηγξαθά θνζηέδεη θζελφηεξα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη εγΫηεο ηεο αγνξΪο 

νθεέινπλ ηελ επηηπρέα ηνπο κφλν ζε πηνζΫηεζε λΫσλ θαηλνηνκηψλ. 

Αλ ιΪβνπκε ππφςε καο ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβΪιινληνο, φπσο ην Ϊλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ 

αλΪπηπμε ηεο ηερλνινγέαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πηνζΫηεζε ά ε αλΪπηπμε κηαο 

θαηλνηνκέαο πξνζθΫξεη αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα ζηηο επηρεηξάζεηο, θαζψο
20

: 

 

 πκβΪιιεη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηΪ ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβΪιινλ. 

 ΑπμΪλεη ηελ παξαγσγηθφηεηΪ ηνπο. 

 ΑπμΪλεη ηελ θεξδνθνξέα ηνπο. 

                                                 
20

 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 
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 ΑπμΪλεη ηελ επειημέα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. 

 Βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη ηα Ϊιια ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ 

ά ππεξεζηψλ. 

 πκβΪιιεη  ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνέεζεο ησλ πειαηψλ. 

 πκβΪιιεη  ζηε δηαηάξεζε ά αχμεζε ηνπ κεξηδένπ αγνξΪο θαη 

 Μπνξεέ λα δεκηνπξγάζεη λΫεο αγνξΫο. 

 

Πηζηεχεηαη, ηειηθΪ, φηη φηαλ θαη εθφζνλ ε επηρεέξεζε θαηαλνάζεη φηη δε ρξεηΪδνληαη 

πνιχ κεγΪια πνζΪ ηφζν γηα ηε ζχιιεςε κηαο θαηλνηφκνπ ηδΫαο, φζν θαη θπξέσο γηα 

ηελ πινπνέεζά ηεο, ζα απνδνζεέ ε αλαγθαέα απμεκΫλε ζεκαζέα θαη ζα κπεη ε 

πξνζπΪζεηα απηά ζε αλΪινγε πςειά πξνηεξαηφηεηα. Γηφηη ζα Ϋρεη κεηξηαζηεέ ν θφβνο 

ηνπ «Ϊγλσζηνπ» θαη ηνπ «αθαηφξζσηνπ», ελψ ζα Ϋρεη ζπλεηδεηνπνηεζεέ ζε κεγΪιν 

βαζκφ ε αλαγθαηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

1.12  ΠαξΪγνληεο Πνπ πκβΪιινπλ ηελ Αχμεζε Σεο Καηλνηνκηθφηεηαο 

Μηαο Δπηρεέξεζεο 

 

Ζ εθαξκνγά ησλ βεκΪησλ ηεο θαηλνηνκηθάο δηαδηθαζέαο κπνξεέ λα απνδψζεη φηαλ ππΪξρεη 

Ϋλα ζχλνιν παξαγφλησλ θαη κεζφδσλ πνπ επλννχλ ηελ αλΪπηπμε, πηνζΫηεζε θαη 

πινπνέεζε ησλ θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ κηαο επηρεέξεζεο. 

 Μηα επηρεέξεζε, πξνθεηκΫλνπ λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκηθφηεηΪ ηεο, ζα πξΫπεη λα 

δψζεη Ϋκθαζε ζε Ϋλα πιάζνο παξαγφλησλ: ην επηρεηξεζηαθφ θιέκα, ηελ νξγαλσζηαθά 

θνπιηνχξα, ηηο νξγαλσηηθΫο δνκΫο, ην δηαλνεηηθφ θεθΪιαην, θαη ηελ Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε. 

 

 Δπηρεηξεζηαθφ Κιέκα 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ θιέκα επζχλεηαη ζεκαληηθΪ γηα ηελ ελζΪξξπλζε ά ηελ απνζΪξξπλζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν, ε επηρεέξεζε πξΫπεη λα πξνΪγεη ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο 

ε αλνηρηά επηθνηλσλέα θαη ζπλεξγαζέα, ηα ζπζηάκαηα αλαγλψξηζεο θαη επηβξΪβεπζεο, ε 

δεθηηθφηεηα ζε λΫεο ηδΫεο θαη ε εγξάγνξζε γηα ηεθηαηλφκελα ζην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβΪιινλ. ΑλαιπηηθΪ, ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιέκαηνο παξνπζηΪδνληαη 

ζηνλ Πέλαθα 1. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ 

 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Φησρά Δπηθνηλσλέα 

ΠεξηνξηζκΫλα εξγαιεέα θαη πφξνπο 

ΑπιΫο ππαγνξεχζεηο θαζεθφλησλ απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθΪ θιηκΪθηα 

ΣππηθΪ θαη πεξηνξηζκΫλα κΫζα γηα αιιαγά 

Με εζηηαζκΫλε θαηλνηφκνο δξαζηεξηφηεηα 

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΝΗΥΤΔΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Αλνηρηά επηθνηλσλέα / ΑλΪπηπμε δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλέαο 

πλεξγαζέα κεηαμχ ησλ εξγαδνκΫλσλ / ηκεκΪησλ ηεο επηρεέξεζεο 

πλεξγαζέα κε ηνπο πειΪηεο θαη ηηο Ϊιιεο επηρεηξάζεηο 

Πνηθηιέα δεμηνηάησλ ησλ εξγαδνκΫλσλ 

πζηάκαηα αλαγλψξηζεο θαη επηβξΪβεπζεο 

πζηάκαηα ζηνρνζΫηεζεο θαη κΫηξεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ 

Πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ αλΪπηπμε (Ϋλαληη ηεο απιάο επηβέσζεο) 

Δγξάγνξζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζην εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ ηεο επηρεέξεζεο 

Απνδνρά αλΪιεςεο ξέζθνπ 

Γεθηηθφηεηα λΫσλ ηδεψλ / Πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρεέξεζεο 

 

 ΠαξΪιιεια, κηα εηαηξεέα κπνξεέ λα εδξαηψζεη καθξνπξφζεζκα Ϋλα επλντθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θιέκα δέλνληαο Ϋκθαζε ζε παξΪγνληεο πνπ εληζρχνπλ ν Ϋλαο ηνλ Ϊιιν, 

φπσο νη εμάο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 6: ΣΑΓΗΑ ΔΓΡΑΗΧΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ 
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 Οξγαλσζηαθά Κνπιηνχξα 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ θιέκα εέλαη ζηελΪ ζπλδεδεκΫλν κε ηελ Ϋλλνηα ηεο νξγαλσζηαθάο δνκάο 

πνπ εέλαη νη βαζηθΫο πεπνηζάζεηο, νη αμέεο θαη νη θαλφλεο πνπ θαζνξέδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνέν νη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρεέξεζε ζθΫθηνληαη, αηζζΪλνληαη θαη ελεξγνχλ. ΔπνκΫλσο, 

ε ζεκαζέα ηεο θνπιηνχξαο εζηηΪδεηαη ζην γεγνλφο φηη επεξεΪδεη φιν ην θΪζκα ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρεέξεζεο, ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο.  

άκεξα πιΫνλ ζπΪληα γελλψληαη λΫεο ηδΫεο. Κπξέσο ε κηα εηαηξεέα θνπηΪξεη ηελ 

Ϊιιε. Δθεέλν πνπ εέλαη ζεκαληηθφ εέλαη ε εθαξκνγά θαη ε εθηΫιεζε κηαο ηδΫαο. Γη‟ 

απηφ θαη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξεέεο ζηε Γχζε αζρνινχληαη καλησδψο κε ηε ζηξαηεγηθά, 

Ϋρνπλ εκκνλά κε απηά. Όκσο, δελ εέλαη κφλν ην επηρεηξεζηαθφ θνκκΪηη πνπ ζα θΪλεη ηε 

δηαθνξΪ. ΜεγΪιε ζεκαζέα Ϋρεη ε λννηξνπέα, ε θνπιηνχξα ηεο επηρεέξεζεο, απηά Ϋρεη 

κεγαιχηεξε δχλακε απφ θΪζε ζηξαηεγηθά θαη ζρΫδην. Ζ Apple, γηα παξΪδεηγκα, δελ 

εέλαη επηηπρεκΫλε επεηδά παξΪγεη θαηλνηνκέεο. Δέλαη επηηπρεκΫλε επεηδά Ϋρεη ηε 

λννηξνπέα ηνπ ληθεηά θαη εέλαη πΪληα θνληΪ ζηνλ θαηαλαισηά θαη ηηο αλΪγθεο ηνπ. Σν 

κεγαιεέν θαη ε πξσηνπνξέα, δε ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθηειεζηηθά δηεχζπλζε θαη 

δηαδηθαζέα. Θα πξνθχςεη απφ ηελ εηαηξηθά θνπιηνχξα θαη δπλακηθά. 

ΠξνθεηκΫλνπ, ινηπφλ, λα κπνξΫζεη κηα επηρεέξεζε λα πηνζεηάζεη θαη λα αλαπηχμεη 

θαηλνηνκέεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζα πξΫπεη λα δηαπλΫεηαη απφ θαηλνηνκηθά  

θνπιηνχξα. Ζ θνπιηνχξα θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπλεπΪγεηαη φηη νη εξγαδφκελνη 

επηδηψθνπλ λΫεο επθαηξέεο, αλαιακβΪλνπλ ξέζθν, πεηξακαηέδνληαη θαη ππνζηεξέδνπλ λΫεο 

ηδΫεο. ·ηζη, ε επηρεέξεζε ζα πξΫπεη λα δηαπλΫεηαη απφ πλεχκα πεηξακαηηζκνχ θαη 

δηεξεχλεζεο, απνδνράο ηεο πηζαλφηεηαο θΪπνησλ απνηπρηψλ, δπλαηφηεηα Ϋθθξαζεο αθφκα 

θαη θαηλνκεληθΪ αζηεέσλ ηδεψλ, ελζΪξξπλζεο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζρεηηθΪ κε ηε ιάςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ηκεκΪησλ ηεο 

επηρεέξεζεο. Βεβαέσο, φια ηα ζπζηάκαηα θαη νη δηαδηθαζέεο ηεο επηρεέξεζεο ζα πξΫπεη λα 

εέλαη επζπγξακκηζκΫλεο κε ηελ θαηλνηφκν θνπιηνχξα. 

ΣΫινο, νη εηαηξηθνέ εγΫηεο ζα πξΫπεη λα αιιΪμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ε 

εηαηξηθά ηνπο θνπιηνχξα αληαλαθιΪ ηε ζθΫςε φηη ε θαηλνηνκέα κπνξεέ λα πξνΫιζεη κφλν 

απφ ηα πςειΪ ζηειΫρε. Ζ θαηλνηνκέα κπνξεέ λα ππνζηεξηρζεέ παληνχ, αλ δνζνχλ νη 

θαηΪιιειεο επθαηξέεο θαη ηα θαηΪιιεια θέλεηξα ζηνπο αλζξψπνπο θαη επηβξαβεπηνχλ νη 

θαιΫο ηδΫεο απφ φιεο ηηο πεγΫο, ηφζν κΫζα φζν θαη Ϋμσ απφ ηελ επηρεέξεζε. 
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 Οξγαλσηηθά Γνκά 

 

Παξφιν πνπ ζε γεληθΫο γξακκΫο ε ιάςε απνθΪζεσλ γηα ηελ εηζαγσγά λΫσλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξΪ απνηειεέ επζχλε ηεο δηνέθεζεο, επηβΪιιεηαη ε κΫξηκλα γηα ηελ εθ ησλ 

πξνηΫξσλ χπαξμε κέαο νξγαλσηηθάο δνκάο κε ζπγθεθξηκΫλεο επζχλεο γηα ηελ θαζνδάγεζε 

θαη ην ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζέαο αλΪπηπμεο ηεο θαηλνηνκέαο. Ζ νξγαλσηηθά δνκά κηαο 

επηρεέξεζεο αθνξΪ ζηελ θαηαλνκά ησλ θαζεθφλησλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη ην 

ζπληνληζκφ απηψλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηΫρεη ελεξγΪ ζηελ εθαξκνγά ηεο ελ ιφγσ 

ηερληθάο ζα πξΫπεη λα πξνΫξρεηαη απφ φια ηα ηκάκαηα ηεο εηαηξεέαο: ην ηκάκα 

νηθνλνκηθψλ, ζρεδηαζκνχ, κεραληθάο, παξαγσγάο, Δ&Α, αιιΪ θπξέσο απφ ηνλ εκπνξηθφ 

ηνκΫα. ΔπηπιΫνλ, εέλαη απαξαέηεην λα ζπκκεηΫρνπλ νη επηθεθαιάο ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλΪπηπμε ζρεηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαηλνηνκέαο. 

ΔπνκΫλσο, ε δνκά επεξεΪδεη θαη επεξεΪδεηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θιέκα θαη ηελ 

εηαηξηθά θνπιηνχξα θαη Ϋρεη ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ θαηλνηνκηθά δξαζηεξηφηεηα. Οη 

επΫιηθηεο θαη απνθεληξσκΫλεο νξγαλσηηθΫο δνκΫο επλννχλ ηελ θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηζζφηεξν απφ ηηο κεραληζηηθΫο θαη ηεξαξρηθΫο δνκΫο. ·ηζη, ε 

επηρεέξεζε θαιεέηαη λα δηακνξθψζεη ηε δνκά ηεο αθάλνληαο αλνηρηΪ ηα θαλΪιηα 

επηθνηλσλέαο ηεο θαη δέλνληαο Ϋκθαζε ζην απνηΫιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη φρη ζε 

ηππηθΫο δηαδηθαζέεο.  

 

 Γηαλνεηηθφ ΚεθΪιαην  

 

Σν δηαλνεηηθφ θεθΪιαην εέλαη κηα ζεκαληηθά παξΪκεηξνο ζηελ θαηλνηνκέα κηαο 

επηρεέξεζεο, θαζψο κπνξεέ λα απνηειΫζεη απνηΫιεζκα ησλ δξαζηεξηνηάησλ Ϋξεπλαο θαη 

αλΪπηπμεο, αιιΪ θαη θηλεηάξηα δχλακε γηα ηε δεκηνπξγέα επηπξφζζεηεο αμέαο απφ απηΫο. 

 Σν δηαλνεηηθφ θεθΪιαην κηαο επηρεέξεζεο εέλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηΪιιεισλ 

γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ, ησλ αλζξψπηλσλ θαη νξγαλσζηαθψλ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ, 

θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ζρΫζεψλ ηεο κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο.  

 

πκπεξηιακβΪλεη ηα εμάο: 

 

 ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκΫλσλ 

 ηηο δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α ηεο επηρεέξεζεο 
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 ηηο νξγαλσζηαθΫο δηαδηθαζέεο θαη ζπζηάκαηα 

 ηηο βΪζεηο δεδνκΫλσλ 

 ηα πλεπκαηηθΪ δηθαηψκαηα θαη 

 ηνπο πφξνπο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο εμσηεξηθΫο ηεο ζρΫζεηο 

 

 Έξεπλα θαη ΑλΪπηπμε (Δ&Α)  

 

Μηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα πξνβαέλεη ζπζηεκαηηθΪ ζε ·ξεπλα θαη ΑλΪπηπμε (Δ&Α) 

πξνθεηκΫλνπ λα επηλνάζεη λΫεο εθαξκνγΫο. πλεπψο, ε Δ&Α βξέζθεηαη ζην επέθεληξν ηεο 

θαηλνηνκέαο, θαζψο θαηαιάγεη ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ ά βειηησκΫλσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

ά δηαδηθαζηψλ, βειηηψλνληαο ην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα κηαο επηρεέξεζεο.  

 

Ζ επηρεέξεζε κπνξεέ λα πξαγκαηνπνηεέ Δ&Α γηα: 

 

 αλαθΪιπςε θαη αλΪπηπμε λΫσλ ηερλνινγηψλ 

 θαιχηεξε θαηαλφεζε ηερλνινγέαο πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηα ππΪξρνληα πξντφληα 

 θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγάο θαη 

 θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκΪησλ θαη εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ 

 

ΔπηπιΫνλ, κηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα δηαηεξάζεη μερσξηζηφ ηκάκα Δ&Α ά λα 

πξαγκαηνπνηάζεη «αλνηρηά θαηλνηνκέα» δηεπξχλνληαο ηα ζηελΪ επηρεηξεζηαθΪ ηεο ζχλνξα 

θαη δέλνληαο Ϋκθαζε ζηηο πξνηΪζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

χκθσλα κε κηα Ϊιιε Ϊπνςε
21

, δεθαπΫληε εέλαη νη παξΪγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεΪζνπλ ηελ επηηπρέα λΫσλ πξντφλησλ: 

 

1. Ζ κνλαδηθφηεηα θαη αλσηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο ά Ϋλα δηαθνξνπνηεκΫλν πξντφλ πνπ 

παξΫρεη κνλαδηθφ φθεινο θαη αλψηεξε αμέα ζηνλ πειΪηε. 

2. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αγνξΪ ά κηα δηαδηθαζέα γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ λΫνπ 

πξντφληνο, πνπ θαζνδεγεέηαη απφ ηελ αγνξΪ θαη πξνζαλαηνιέδεηαη ζηνλ πειΪηε. 

                                                 
21

 Μαλιούηηρ Αλκέηαρ (2006), «Η Δπίδπαζη ηηρ Καινοηομίαρ ζηην ανηαγυνιζηικόηηηα και ζηην Κεπδοθοπία 

ηυν Δπισειπήζευν», Δπιζηημονικό Μάπκεηινγκ. 
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3. Ζ εζηέαζε ζην παγθφζκην πξντφλ, δειαδά ν δηεζλάο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε θαη ην κΪξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο. 

4. Πεξηζζφηεξε εξγαζέα ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηΪδην αλΪπηπμεο, πξηλ δξνκνινγεζεέ ε 

αλΪπηπμε ηνπ πξντφληνο. 

5. Ο αθξηβάο θαη Ϋγθαηξνο θαζνξηζκφο ηνπ πξντφληνο πνπ απνηειεέ ζεκαληηθφ παξΪγνληα 

επηηπρέαο ά απνηπρέαο ηνπ. 

6. Ο θαιφο ζρεδηαζκφο θαη ε νξζά εθηΫιεζε γηα ην ιαλζΪξηζκα ηνπ λΫνπ πξντφληνο, θαη 

Ϋλα θαιΪ δνκεκΫλν ζρΫδην κΪξθεηηλγθ πνπ βξέζθεηαη ζην θΫληξν απηάο ηεο 

δηαδηθαζέαο. 

7. Ζ νξζά νξγαλσηηθά δνκά, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ην θαιφ εξγαζηαθφ θιέκα. 

8. Ζ ππνζηάξημε απφ αλψηεξα δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε, πνπ παξφηη δελ εμαζθαιέδεη ηελ 

επηηπρέα, ζέγνπξα φκσο εληζρχεη ηελ πξνζπΪζεηα, θΪηη πνπ, δπζηπρψο, πνιιΪ αλψηεξα 

δηνηθεηηθΪ ζηειΫρε δελ Ϋρνπλ αληηιεθζεέ. 

9. Ζ ζπλΫξγεηα, πξνζπΪζεηεο πνπ ζηεξέδνληαη ζε βηαζηηθΫο θαη απνκνλσκΫλεο ελΫξγεηεο, 

ζπλάζσο απνηπγρΪλνπλ. 

10. Ζ πξνζΫιθπζε ησλ αγνξψλ, πνπ απνηειεέ βαζηθφ θξηηάξην επηινγάο ελφο 

πξνγξΪκκαηνο γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ θαηλνηφκνπ πξντφληνο. 

11. Ζ πξφβιεςε ηεο επηηπρέαο ελφο λΫνπ πξντφληνο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνθέι ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζα αλαθεξπρζεέ ληθεηάο. 

12. Μεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζε κηα νινθιεξσκΫλε, ζπλεθηηθά θαη πνηνηηθά εθηΫιεζε. 

13. ΓηαζΫζηκνη πφξνη. 

14. Μεγαιχηεξε ηαρχηεηα, φρη φκσο ζε βΪξνο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθηΫιεζεο. 

15. Ζ αθνινπζέα ελφο πεηζαξρεκΫλνπ ζρεδένπ ζε πνιιαπιΪ ζηΪδηα γη ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

λΫνπ πξντφληνο. 

 

 

1.13  Πψο ΠξνΪγεη Ζ Δπηρεέξεζε Σνλ Καηλνηφκν Υαξαθηάξα Σεο 

 

Οη ζπλεξγαζέεο κηαο επηρεέξεζεο κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνχο ζπκβΪιινπλ 

απνθαζηζηηθΪ ζηελ αλΪπηπμε θαη πινπνέεζε θαηλνηνκηψλ. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε «αλνηρηά 

θαηλνηνκέα» θαη νη ελΫξγεηεο ηεο θαηλνηνκηθάο δηαδηθαζέαο κπνξνχλ λα επλνεζνχλ απφ ηελ 

εμσζηξΫθεηα ηεο επηρεέξεζεο. Οη ζπλεξγαζέεο ηεο επηρεέξεζεο κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο 

(αληαγσληζηΫο, πειΪηεο, πξνκεζεπηΫο / ππεξγνιΪβνπο), κε εξεπλεηηθΪ θΫληξα θαη 
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παλεπηζηάκηα, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρά ηεο ζε ζπζηΪδεο επηρεηξάζεσλ (Business Clusters) 

πξνζθΫξνπλ πιεξνθφξεζε θαη πφξνπο γηα ηε γΫλεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ, θαζψο θαη γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ θαηλνηφκνπ εγρεηξάκαηνο. 

 Μηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα πξνβεέ  ζε δηΪθνξεο κνξθΫο ζπλεξγαζέαο. Ζ ζπλάζεο 

δηΪξθεηα ηεο θΪζε κνξθάο ζπλεξγαζέαο, ηα πιενλεθηάκαηΪ ηεο θαη ηα κεηνλεθηάκαηΪ ηεο 

θαέλνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 

ΜΟΡΦΔ ΤΝΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

ΜΟΡΦΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΤΝΖΘΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Τπεξγνιαβέα Μηθξά  

Μεέσζε θφζηνπο θαη 

θηλδχλνπ, κεέσζε ρξφλνπ 

πινπνέεζεο 

Κφζηνο αλαδάηεζεο, 

απνδνηηθφηεηα θαη πνηφηεηα 

πξντφληνο 

χκβαζε 

Παξαρψξεζεο 

ΓηθαησκΪησλ 

ΚαζνξηζκΫλε 
ΔμαγνξΪ / Απφθηεζε 

ηερλνινγέαο 

Κφζηνο θαη πεξηνξηζκνέ 

ζπκβνιαένπ 

Κνηλνπξαμέα ΜΫζε 
Κνηλά ρξεκαηνδφηεζε γηα 

εκπεηξέα θαη πξφηππα 

Γηαξξνά γλψζεο, ζπλαθφινπζε 

δηαθνξνπνέεζε 

ηξαηεγηθά 

πκκαρέα 
Δχθακπηε 

Μηθξά δΫζκεπζε, πξφζβαζε 

ζε αγνξΪ 

Πηζαλφηεηα εμΪξηεζεο / 

εγθισβηζκνχ ζηε ζρΫζε (Lock-

in), δηαξξνά γλψζεο 

Κνηλά 

Δπηρεηξεκαηηθά 

Γξαζηεξηφηεηα 

ΜεγΪιε 

πκπιεξσκαηηθά 

ηερλνγλσζέα, αθνζησκΫλν 

κΪλαηδκελη 

Απφθιηζε ζηξαηεγηθψλ θαη 

θνπιηνχξαο 

Γηεπηρεηξεζηαθφ 

Γέθηπν 
ΜεγΪιε 

Γπλακηθά δπλαηφηεηα 

κΪζεζεο 
ΠηζαλΫο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο 

 

 

1.14  ΚΫξδε, ΠλεπκαηηθΪ Γηθαηψκαηα Καη Πξνζηαζέα
22

  

 

Ζ επηηπρεκΫλε εθαξκνγά κηαο θαηλνηνκέαο εέλαη ινγηθφ λα πξνθαιΫζεη ηελ επηζπκέα 

ηνπ αληαγσληζηά λα δηεθδηθάζεη Ϋλα κΫξνο ησλ θεξδψλ κε δηΪθνξνπο ηξφπνπο π.ρ. 

αληηγξαθά, επζπγξΪκκηζε κε παξφκνηεο θαηλνηφκεο δηαδηθαζέεο θιπ. Απηφο εέλαη ν 

ιφγνο πνπ ε ζεκαζέα ηεο πξνζηαζέαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ αλακΫλεηαη λα 

                                                 
22

 «Σα Βάκαηα γηα ηελ Δηζαγσγά ηεο Καηλνηνκέαο ζηελ Δπηρεέξεζά ζαο», Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ (2006). 
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παέμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεθαεηέα πνπ Ϋξρεηαη. Γηφηη ε θαηλνηνκέα κε ηελ πξνζηαζέα 

ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκΪησλ απνηεινχλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεέα. 

Απφ ηε ζηηγκά πνπ ν επηρεηξεκαηέαο ληψζεη ηελ πξνζπΪζεηα αληηγξαθάο ηνπ, 

ηφηε Ϋρεη δχν επηινγΫο: 

 Να πξνζπαζάζεη λα ζηακαηάζεη κε λνκηθΪ κΫζα ηελ πξνζπΪζεηα αληηγξαθάο. 

 Να εέλαη Ϋηνηκνο λα θΪλεη ν επφκελν βάκα. δηαζΫηνληαο πΪληνηε ην πιενλΫθηεκα 

ηεο πξσηνπνξέαο. ΑλεμΪξηεηα απφ ην πφζν Ϋηνηκε εέλαη κηα επηρεέξεζε λα 

αληηκεησπέζεη ηνλ επέδνμν αληηγξαθΫα, ζέγνπξα ζα πξΫπεη λα εέλαη Ϋηνηκε ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ γηα ην επφκελν βάκα, ψζηε λα εέλαη πΪληνηε πξσηνπφξνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

 

 

2.1  ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

·λα απφ ηα ζΫκαηα πνπ απαζρνιεέ ην πκβνχιην ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο ·λσζεο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο ηερλνινγέαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο γηα ηελ 

επέηεπμε ηεο αλΪπηπμεο ζηελ Δπξσπατθά ·λσζε. 

Ζ ζηξαηεγηθά ηεο Ληζαβφλαο εέρε σο πξσηεχνληα ζηφρν ηελ αλΪδεημε ηεο Δπξψπεο 

ζηελ πξψηε ζΫζε απφ πιεπξΪο αλΪπηπμεο θαη θαηλνηνκέαο «αλαιακβΪλνληαο» ηα ζθάπηξα 

απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ Δπξσπατθά ·λσζε αλαθνέλσζε φηη ην 2011 ζα επελδχζεη 6,4 δηζ. επξψ 

γηα ·ξεπλα θαη Καηλνηνκέα. Ζ ·ξεπλα θαη ε Καηλνηνκέα εέλαη ν κφλνο Ϋμππλνο θαη κε 

δηΪξθεηα δξφκνο εμφδνπ απφ ηελ θξέζε, πξνο κέα αεηθφξν θαη θνηλσληθΪ δέθαηε αλΪπηπμε. 

Γηα ην ιφγν απηφ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ θΪπνηα επξσπατθΪ φξγαλα ηα νπνέα εέλαη αξκφδηα λα 

παξΫρνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζε επηρεηξάζεηο θαη λα ζπκβΪιινπλ ζηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμά 

ηνπο. 

 

 

2.2  Δπξσπατθφ Σακεέν Δπελδχζεσλ (European Investment Fund – EIF) 

 

Σν ΔΗF ηδξχζεθε ην 1994 θαη εέλαη Ϋλαο ρξεκαηνδνηηθφο νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθάο 

·λσζεο κε ζηφρν ηελ ππνζηάξημε ηεο δεκηνπξγέαο, αλΪπηπμεο θαη επΫθηαζεο ησλ Μηθξν-

Μεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ. Τπνζηεξέδεη ηε δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε ησλ ΜΜΔ πνπ 

βξέζθνληαη ζηα πξψηα ζηΪδηα αλΪπηπμάο ηνπο, ηδηαέηεξα αλ ην αληηθεέκελν ησλ 

δξαζηεξηνηάησλ ηνπο εέλαη ε Ϋξεπλα, ε ηερλνινγέα θαη ε θαηλνηνκέα.  

Ζ ζπκβνιά ηνπ ζηελ παξνρά ΔΚΤΠ ζε θαηλνηνκηθΫο ΜΜΔ εέλαη θαηαιπηηθά. Ζ 

επελδπηηθά ζηξαηεγηθά πνπ αθνινπζεέ ην ΔΗF ζηνρεχεη ζηελ αλΪπηπμε κέαο 

αληαγσληζηηθάο νηθνλνκέαο ζηελ Δπξψπε πνπ ζα δεκηνπξγάζεη εξγαζηαθΫο ζΫζεηο πςειάο 

πνηφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ δελ εέλαη λα ρξεκαηνδνηεέ Ϊκεζα ηηο ΜΜΔ, αιιΪ κΫζσ 

ελδηΪκεζσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ. πλάζσο παξεκβαέλεη κε εξγαιεέα φπσο ην 

Δπηρεηξεζηαθφ ΚεθΪιαην Τςεινχ Κηλδχλνπ θαη παξνρά εγγπάζεσλ. 
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Σν ΔΗF Ϋρεη ηελ δηαρεέξηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο ETF Start-Up Facility, πνπ 

ζηεξέδεηαη ζε πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο. ηφρνο ηνπ εέλαη λα 

παξΫρεη θεθΪιαην αβεβαηφηεηαο ζε κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο πξνθεηκΫλνπ λα 

πξνσζάζνπλ ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.  

 

Σα εέδε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιεέσλ πνπ παξΫρεη εέλαη: 

 

i. Υξεκαηνδφηεζε πνξΪο (seed finance) 

ii. Θεξκνθνηηέδεο (incubators) θαη ηερλνινγηθΪ πΪξθα (technological parks) 

iii. Άιια λΫα ρξεκαηνδνηηθΪ εξγαιεέα πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλνπνέεζε 

ηνπηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξΪο, ά ζηελ εθκεηΪιιεπζε επξεκΪησλ απφ Ϋξγα Ϋξεπλαο 

θαη ηερλνινγέαο. 

 

Σν ειΪρηζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ETF Start-Up Facility εέλαη ζπλάζσο 10 εθαη. 

επξψ. Σν πνζνζηφ επΫλδπζεο ζε ΔπηρεηξεζηαθΪ ΚεθΪιαηα Τςεινχ Κηλδχλνπ (venture 

capitals) εέλαη πεξέπνπ 25% ηνπ ζπλφινπ κε Ϋλα ειΪρηζην 10%. 

 

 

2.3  Δπξσπατθά ΣξΪπεδα Δπελδχζεσλ (European Investment Bank – 

EIB) 

 

Σα δΪλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΔΗΒ παξΫρνπλ ηδηαέηεξα επλντθνχο φξνπο πξνο ηνπο 

λΫνπο επηρεηξεκαηέεο. ηφρνο ηνπο εέλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλΪπηπμεο λΫσλ  

επηρεηξάζεσλ. Σν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θηΪλεη  Ϋσο θαη ην 50% ηνπ ζπλφινπ θαη ηα 

επηηφθηα εέλαη αξθεηΪ ρακειΪ.  

 

H EIB ρξεκαηνδνηεέ Ϋξγα εζληθάο ά πεξηθεξεηαθάο εκβΫιεηαο ζηα θξΪηε κΫιε θαη Ϋξγα κε 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά επέπησζε ζηελ ρψξα πξαγκαηνπνέεζάο ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

επΫλδπζεο απφ ηελ ΔΗΒ Ϋρεη ηα εμάο βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

 

 Οη επηρεηξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεέ αλάθνπλ ζε νηθνλνκηθφ, ηερληθφ, πεξηβαιινληηθφ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιΪδν. 
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 Σα δΪλεηα ηεο ΔΗΒ δηαθξέλνληαη ζε κεκνλσκΫλα, γηα επελδπηηθΪ ζρΫδηα Ϊλσ ησλ 25 

εθαη. επξψ, θαη ζε ζπιινγηθΪ, γηα επελδχζεηο κηθξνχ θαη κεζαένπ κεγΫζνπο, δειαδά 

θΪησ ησλ 25 εθαη. επξψ θαη Ϋσο 500 Ϊηνκα πξνζσπηθφ. 

 Ζ ΔΗΒ, ζηελ πξνζπΪζεηα λα θαηεπζχλεη πεξηζζφηεξα θεθΪιαηα απφ φζα δηαζΫηεη ε έδηα 

ζηηο εγθεθξηκΫλεο επελδχζεηο, ρξεκαηνδνηεέ κφλν κΫρξη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

ηεο επΫλδπζεο κε Ϋλα κΫγηζην πνζφ ησλ 12,5 εθαη. επξψ. 

 Ζ δηΪξθεηα ησλ δαλεέσλ γηα βηνκεραληθΫο επελδχζεηο θπκαέλεηαη ζπλάζσο απφ 5 Ϋσο 

θαη 12 Ϋηε, (κε θΪπνηεο εμαηξΫζεηο Ϋσο 15 Ϋηε) ελψ ηα δΪλεηα ρνξεγνχληαη ζε 

ζπλΪιιαγκα ά δξαρκΫο. 

 Σα επηηφθηα ρνξεγάζεσλ ηεο ΔΗΒ εέλαη ηδηαέηεξα ρακειΪ, κε δηαθχκαλζε θαηΪ ηελ 

πεξένδν εθπφλεζεο ηεο κειΫηεο γχξσ ζην 4%, ελψ ε δηαδηθαζέα ρνξάγεζεο εέλαη 

ζρεηηθΪ απιά. Όκσο, φηαλ ε δαλεηνδφηεζε αθνξΪ θνξεέο Ηδησηηθνχ ΣνκΫα, εθηφο απφ 

ηελ ππνβνιά πιάξνπο νηθνλνκνηερληθάο κειΫηεο θαη κειΫηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πξνο Ϋγθξηζε απφ ηελ ΔΗΒ, νη αηηνχληεο πξΫπεη λα θΫξνπλ εγγπάζεηο απφ 

ην Διιεληθφ Γεκφζην, ά απφ αλαγλσξηζκΫλε ΣξΪπεδα γηα ηελ δπλαηφηεηα θΪιπςεο 

ηεο Ηδέαο πκκεηνράο.  

 

 

2.4 Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην Καηλνηνκέαο Καη Σερλνινγέαο (Innovation And 

Technology Equity Capital – I-TEC) 

 

Σν Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην Καηλνηνκέαο θαη Σερλνινγέαο (Innovation and Technology Equity 

Capital (I-TEC)), μεθέλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1997 ζε ζπλεξγαζέα κε ην Δπξσπατθφ Σακεέν 

Δπελδχζεσλ. ηφρνο ηνπ εέλαη ε αλΪπηπμε επελδχζεσλ ζε πξνγξΪκκαηα ηερλνινγηθάο 

θαηλνηνκέαο πνπ βξέζθνληαη ζε αξρηθφ ζηΪδην απφ ηδησηηθΪ θεθΪιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. Σν I-TEC Network of Venture Capital Funds ζπγθεληξψλεη θνξεέο πνπ 

δεζκεχνληαη λα επελδχζνπλ ηνπιΪρηζηνλ 25% ηνπ θεθαιαένπ ηνπο ζε απηΪ ηα πξφγξακκα. 
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2.5 Δπξσπατθφο χλδεζκνο Κεθαιαέσλ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ 

(European Private And Venture Capital Association– EVCA) 

 

Ζ EVCA Ϋρεη ζηφρν ηελ ελδπλΪκσζε ηνπ ηνκΫα ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ ηδησηηθνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ πςεινχ θηλδχλνπ, ηδέσο ζε 

θαηλνηφκεο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο πνπ βξέζθνληαη ζηα πξψηα ζηΪδηα ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

Οη κνξθΫο επελδχζεσλ ηνπ ΔΚΤΚ πνπ θαιχπηεη ν θνξΫαο απηφο θπκαέλεηαη απφ ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ζπνξΪο Ϋσο ηελ ρξεκαηνδφηεζε ζχλδεζεο – γΫθπξαο.  

 Ζ EVCA Ϋρεη ζηφρν ηελ ελδπλΪκσζε ηνπ ηνκΫα ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ ηδησηηθνχ 

κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ πςεινχ θηλδχλνπ. Ο νξγαληζκφο 

απηφο δεκηνπξγάζεθε ην 1983 θαη ηψξα απνηειεέηαη απφ 650 κΫιε.  

 

Οη δξΪζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηελ επέηεπμε ηνπ ζηφρνπ εέλαη νη εμάο: 

 

 ΑλΪπηπμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο ζηελ Δπξψπε. 

 Πξνψζεζε ηνπ ηδησηηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαένπ 

πςεινχ θηλδχλνπ ζε επελδπηΫο. 

 Γηεπθφιπλζε θαη ελδπλΪκσζε ησλ επελδχζεσλ ζε ηερλνινγηθΫο επηρεηξάζεηο ά ζε 

επηρεηξάζεηο πνπ βξέζθνληαη ζην πξψην ζηΪδην ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

 ΑλΪπηπμε πνιηηηθψλ θαη δξΪζεσλ πνπ ππνζηεξέδνπλ ηηο επηρεηξάζεηο ζε εζληθφ θαη 

δηεζλά επέπεδν. 

 

 

2.6  Δπξσπατθφο χλδεζκνο Υξεκαηηζηψλ Αζθαιηζηψλ (European 

Association Securities Dealers – EASD) 

 

Απφ ην 1994, ε Γεληθά Γηεχζπλζε Δπηρεηξάζεσλ ππνζηεξέδεη ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

Δπξσπατθνχ πλδΫζκνπ Υξεκαηηζηψλ Αζθαιηζηψλ – European Association of Securities 

Dealers (EASD), πνπ ζάκεξα εθπξνζσπεέ πεξέπνπ 75 ηξΪπεδεο επελδχζεσλ θαη 

επαγγεικαηέεο ηεο αγνξΪο. Οη ΝΫεο ΑγνξΫο Απνζεκαηηθψλ γηα Δπηρεηξάζεηο Τςειάο 

Καηλνηνκηθά ΑλΪπηπμεο – New Stock Markets for High Growth, Innovative Companies, 

φπσο ε EASDAQ θαη ε EuroNM πεγΪδνπλ απφ ηΫηνηεο πξσηνβνπιέεο. Ζ EASDAQ 

(European Association of Securities Dealers Automated Quotation System) Ϋρεη σο 
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πξφηππν ην ακεξηθαληθφ ζράκα θαη παξΫρεη ζπλαθεέο ππεξεζέεο ζε επξσπατθΫο 

επηρεηξάζεηο. Γεκηνπξγάζεθε κε ζηφρν ηε ζπλΫλσζε επηρεηξάζεσλ ηαρεέαο αλΪπηπμεο, 

επελδπηψλ θαη κεζαδφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο, ζε κέα ξεπζηά ρξεκαηηζηεξηαθά αγνξΪ, ε 

νπνέα ειΫγρεηαη ηθαλνπνηεηηθΪ θαη ιεηηνπξγεέ ζε παλεπξσπατθφ επέπεδν. Με ηελ εηζαγσγά 

ζηελ EASDAQ, νη επηρεηξάζεηο απνθηνχλ Ϊκεζε πξφζβαζε ζε Ϋλα επξχ πεδέν 

θεθαιαηνπρηθψλ πεγψλ, πνπ δελ εέλαη δηαζΫζηκεο ζηελ εζληθά αγνξΪ. Γηα ηνπο δεκφζηνπο 

επελδπηΫο, ε EASDAQ κεηαθξΪδεηαη σο κέα επελδπηηθά επηινγά πνπ επηηξΫπεη ηελ Ϊκεζε 

ζπλαιιαγά κε κεηνρΫο μΫλσλ επηρεηξάζεσλ, ρσξέο ηα πξνβιάκαηα θαη ην ζπλεπαγφκελν 

θφζηνο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ηζρχεη ζηηο εγρψξηεο αγνξΫο. Με βΪζε ηηο 

ΒξπμΫιιεο, ε EASDAQ θαζηεξψζεθε θαη ρξεκαηνδνηάζεθε απφ κέα κεγΪιε νκΪδα 

κεζαδφλησλ πνπ αλάθεη ζηελ Δπξσπατθά ·λσζε θαη ηηο ΖλσκΫλεο Πνιηηεέεο. Ζ αγνξΪ 

απηά εέλαη αλεμΪξηεηε απφ ηα ππΪξρνληα επξσπατθΪ ρξεκαηηζηάξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ  

ΣΖ Δ.Δ. ΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

 

3.1  ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

Σν 2008, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά εμΫδσζε Ϋλαλ λΫν, ζπγθεληξσηηθφ νδεγφ γηα φια ηα 

επξσπατθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα γηα δξΪζεηο Ϋξεπλαο θαη θαηλνηνκέαο. Ο 

«Πξαθηηθφο Οδεγφο γηα ηηο επθαηξέεο ρξεκαηνδφηεζεο ·ξεπλαο θαη Καηλνηνκέαο ζηελ 

Δ.Δ.» παξΫρεη θηιηθΫο πξνο ην ρξάζηε νδεγέεο γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ο νδεγφο πεξηιακβΪλεη πεξηγξαθά ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, ζπκβνπιΫο γηα 

ηνπο ζρεδηαζηΫο πνιηηηθάο θαη θαηλνηφκα εξγαιεέα γηα φζνπο επηδηψθνπλ ρξεκαηνδφηεζε, 

φπσο Ϋλαλ θαηΪινγν ειΫγρνπ (Checklist) θαη Ϋλα δειηέν επηδφζεσλ (Scorecard). Σα 

εξγαιεέα απηΪ επηηξΫπνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εληνπέζνπλ ηηο θαηΪιιειεο 

ρξεκαηνδνηηθΫο πεγΫο γηα θΪζε ζηΪδην ηεο αλΪπηπμεο θαη ηεο εθαξκνγάο ελφο Ϋξγνπ.  

Σα ηξέα βαζηθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ εξγαιεέα ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο γηα ηελ 

ππνζηάξημε ηεο Ϋξεπλαο, ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο πνιηηηθάο ζπλνράο εέλαη ην 7ν 

Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ ·ξεπλα (FP7), ην Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκέα (CIP), θαη ηα ΓηαζξσηηθΪ Σακεέα & ην Σακεέν 

πλνράο. Λεηηνπξγψληαο απηφλνκα, απηΫο νη ηξεηο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο Ϋρνπλ άδε 

ζπλεηζθΫξεη ζεκαληηθΪ ζηελ πξνψζεζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο. Χζηφζν, ε αμέα 

ηνπο κπνξεέ λα πνιιαπιαζηαζηεέ εΪλ ζπλδπαζηνχλ απνηειεζκαηηθΪ
23

.  

Σν πιάξεο θεέκελν ηνπ νδεγνχ δηαηέζεηαη δσξεΪλ ζηα αγγιηθΪ κΫζσ ηνπ θφκβνπ 

ηεο CORDIS, ελψ ζχληνκα ζα δηαηέζεηαη θαη ζε Ϊιιεο θνηλνηηθΫο γιψζζεο 

(http://cordis.europa.eu/eu-fundingguide/home_en.html). 

 

 

 

                                                 
23

 Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation (2008) 
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3.2 7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην Γξαζηεξηνηάησλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθάο 

ΑλΪπηπμεο Καη Δπέδεημεο Σεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο (7
th

 European 

Union Framework Program For Research, Technological Development 

And Demonstration – FP7 2007-2013)
24

 

 

Σα ΠξνγξΪκκαηα Πιαέζηα πινπνηνχληαη απφ ην 1984 θαη θαιχπηνπλ κηα πεξένδν πΫληε 

εηψλ κε ην ηειεπηαέν Ϋηνο ηνπ ελφο λα επηθαιχπηεηαη κε ην πξψην ηνπ επφκελνπ. ηηο 18 

Γεθεκβξένπ 2006, ππνγξΪθεθε απφ ηνπο ΠξνΫδξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ ζηηο ΒξπμΫιιεο ην λνκνζεηηθφ θεέκελν ηνπ 7νπ ΠξνγξΪκκαηνο 

Πιαηζένπ ·ξεπλαο, Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο θαη Δπέδεημεο. Σν νπνέν ζα θαιχςεη κέα 

πεξένδν επηΪ εηψλ, απφ ην 2007 Ϋσο ην 2013. 

 

3.2.1  Γνκά Tνπ 7
νπ

 ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ
25

 

 

Σν 7ν Πξφγξακκα Πιαέζην δηαξζξψλεηαη ζε ηΫζζεξα (4) εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα: 

«πλεξγαζέα», «ΗδΫεο», «Άλζξσπνη» θαη «Ηθαλφηεηεο», θαζΫλα απφ ηα νπνέα αληηζηνηρεέ  

ζε Ϋλαλ θχξην ζηφρν ηεο επξσπατθάο πνιηηηθάο γηα ηελ Ϋξεπλα θαη κΫζσ ησλ νπνέσλ 

επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγέα επξσπατθψλ πφισλ αξηζηεέαο. ΔπηπιΫνλ, πξνβιΫπεηαη Ϋλα εηδηθφ 

πξφγξακκα πνπ αθνξΪ ηηο Ϊκεζεο ππξεληθΫο δξΪζεηο ηνπ Κνηλνχ ΚΫληξνπ Δξεπλψλ. 

 

3.2.1.1  πλεξγαζέα 

 

Σν πξφγξακκα «πλεξγαζέα» απνηειεέ ηνλ θχξην ππξάλα ηεο επξσπατθάο Ϋξεπλαο, κε 

πξνυπνινγηζκφ πεξέπνπ 32,41 δηζ. επξψ. ηφρνο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ 

βηνκεραληθάο θαη αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, ψζηε λα αλαδεηρζεέ ε Δπξψπε ζε πξσηνπφξν 

παξΪγνληα ζε βαζηθνχο ηερλνινγηθνχο ηνκεέο. Θα θαιχςεη, δε, ηηο δηαθξαηηθΫο 

εξεπλεηηθΫο δξΪζεηο, ηηο απφ θνηλνχ ηερλνινγηθΫο πξσηνβνπιέεο, ην ζπληνληζκφ ησλ 

εζληθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ηε δηεζλά ζπλεξγαζέα. 

 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβΪλεη ελλΫα ζπγθεθξηκΫλεο ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο: 

  

                                                 
24

 http://www.ekt.gr/fp7 
25

 http://cordis.europa.eu/fp7 
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 Τγεέα  

 Σξφθηκα, γεσξγέα θαη βηνηερλνινγέα  

 Σερλνινγέεο Πιεξνθνξέαο θαη Δπηθνηλσληψλ  

 Ναλνεπηζηάκεο, λαλνηερλνινγέεο, πιηθΪ θαη λΫεο ηερλνινγέεο παξαγσγάο 

 ΔλΫξγεηα  

 ΠεξηβΪιινλ (ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε θιηκαηηθά κεηαβνιά)  

 ΜεηαθνξΫο (ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε αεξνλαπηηθά)  

 ΚνηλσληθΫο, νηθνλνκηθΫο θαη αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο  

 ΓηΪζηεκα  

 ΑζθΪιεηα.  

 

Ζ δηαρεέξηζε θΪζε ζεκαηηθάο πεξηνράο ζα γέλεηαη κε ζρεηηθά απηνλνκέα, δηαζθαιέδνληαο 

σζηφζν ζπλνρά, ζπλΫπεηα θαη θνηλΫο νξηδφληηεο δξΪζεηο γηα εξεπλεηηθΪ πεδέα θνηλνχ 

ελδηαθΫξνληνο.  

 

Σν πξφγξακκα πξνβιΫπεη ηξέα κΫζα πινπνέεζεο:  

 

 πλεξγαηηθΪ Έξγα (Collaborative Projects), πνπ ζα θαιχπηνπλ απφ κηθξΫο 

 εζηηαζκΫλεο εξεπλεηηθΫο δξΪζεηο κΫρξη κεγΪια νινθιεξσκΫλα Ϋξγα  

 Γέθηπα Αξηζηεέαο (Networks of Excellence), πνπ θΫξλνπλ ζε επαθά εξεπλεηηθΪ 

ηλζηηηνχηα ζε Ϋλα ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα  

 ΓξΪζεηο Τπνζηάξημεο θαη πληνληζκνχ (Coordination and Support Actions), φπσο 

δηθηχσζε, αληαιιαγΫο θαη πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο.  

 

Όζνλ αθνξΪ ηηο απφ θνηλνχ ηερλνινγηθΫο πξσηνβνπιέεο (Joint Technology Initiatives), νη 

νπνέεο απνξξΫνπλ θπξέσο απφ ηηο ΔπξσπατθΫο ΣερλνινγηθΫο Πιαηθφξκεο, πξνβιΫπεηαη λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ ηφζν απφ ηδησηηθΫο επελδχζεηο, φζν θαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 

πφξνπο (ζπκπεξηιακβΪλνληαη ην Πξφγξακκα Πιαέζην θαη ε Δπξσπατθά ΣξΪπεδα 

Δπελδχζεσλ).  
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3.2.1.2  ΗδΫεο 

 

Σν εηδηθφ πξφγξακκα «ΗδΫεο» αθνξΪ ηελ Ϋξεπλα αηρκάο θαη ζηνρεχεη ζηελ ελέζρπζε ηνπ 

δπλακηζκνχ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αξηζηεέαο ηεο επξσπατθάο Ϋξεπλαο ζε ηνκεέο 

φπσο ε εθαξκνζκΫλε κεραληθά, νη αλζξσπηζηηθΫο θαη νη θνηλσληθΫο επηζηάκεο. Ο 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλΫξρεηαη ζηα 7,46 δηζ. επξψ θαη αθνξΪ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

Ϋξγσλ κεκνλσκΫλσλ εξεπλεηψλ ζε επηζηεκνληθΫο πεξηνρΫο ηεο επηινγάο ηνπο.  

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ·ξεπλαο (Δuropean Research Council, ΔRC), ην νπνέν απνηειεέηαη απφ 

πςειφβαζκνπο εθπξνζψπνπο ηεο επξσπατθάο επηζηεκνληθάο θνηλφηεηαο, κε πξφεδξν ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιένπ ηνλ θαζεγεηά Φψηε ΚαθΪην. Σν πκβνχιην επηβιΫπεη ηηο 

απνθΪζεηο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηχπν ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο Ϋξεπλαο, θαηαξηέδεη ην πξφγξακκα 

εξγαζέαο θαη ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ειΫγρεη ηελ εθαξκνγά ηνπ πξνγξΪκκαηνο γηα 

ηε δηαζθΪιηζε ηεο επηζηεκνληθάο πνηφηεηα. 

ην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο ππνζηεξέδνληαη εξεπλεηηθΪ Ϋξγα πνπ 

αλαιακβΪλνληαη κε πξσηνβνπιέα εξεπλεηψλ, ζε νπνηνδάπνηε επηζηεκνληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ πεδέν, θαη πινπνηνχληαη απφ κεκνλσκΫλεο νκΪδεο, αληαγσληδφκελεο κεηαμχ 

ηνπο ζε επξσπατθφ επέπεδν. ΤπΪξρνπλ δχν ζράκαηα ρξεκαηνδφηεζεο: ε επηρνξάγεζε γηα 

εθθέλεζε αλεμΪξηεηεο Ϋξεπλαο (λΫνη εξεπλεηΫο) θαη ε επηρνξάγεζε γηα πξνεγκΫλε Ϋξεπλα 

(ψξηκνη εξεπλεηΫο). Μνλαδηθφ θξηηάξην αμηνιφγεζε εέλαη ε αξηζηεέα. Ο κεραληζκφο απηφο 

αληαγσληζηηθάο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ϋξεπλαο αηρκάο ζα βειηηψζεη ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Δπξψπεο λα πξνζειθχεη ηνπο θαιχηεξνπο εξεπλεηΫο ησλ επξσπατθψλ θαη 

ησλ ηξέησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηηο ηδησηηθΫο επελδχζεηο. 

 

3.2.1.3  Άλζξσπνη 

 

Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Άλζξσπνη», κε πξνυπνινγηζκφ 4.750 εθαη. επξψ, ζηνρεχεη ζηελ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ελέζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγέαο ζηελ Δπξψπε, κΫζσ ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιάο ηεο επαγγεικαηηθάο 

ζηαδηνδξνκέαο ζην ρψξν ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο δηακφξθσζεο ειθπζηηθψλ ζπλζεθψλ θαη 

πξννπηηθψλ εξεπλεηηθάο ζηαδηνδξνκέαο ζηελ Δπξψπε.  

πγθεθξηκΫλα, ζα εληζρπζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηάξημεο ηεο θαηΪξηηζεο, ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο εμΫιημεο ησλ εξεπλεηψλ, νη ιεγφκελεο «δξΪζεηο 
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Μαξέα Κηνπξέ», νη νπνέεο πιΫνλ ζα εζηηΪδνληαη πεξηζζφηεξν ζηα θαέξηα δεηάκαηα ηεο 

αλΪπηπμεο ησλ δεμηνηάησλ θαη ηεο επαγγεικαηηθάο εμΫιημεο ησλ εξεπλεηψλ (εηαηξηθΫο 

ζρΫζεηο, επηθνηλσλέα παλεπηζηεκέσλ θαη επηρεηξάζεσλ, ππνηξνθέεο θαη ηα επηδφκαηα 

επαγγεικαηηθάο επαλΫληαμεο, βξαβεέα αξηζηεέαο) θαη ηελ εδξαέσζε ηζρπξψλ δεζκψλ κε ηα 

εζληθΪ ζπζηάκαηα. 

  

ΠξνβιΫπνληαη νη αθφινπζεο δξΪζεηο:  

 

 Αξρηθά θαηΪξηηζε ησλ εξεπλεηψλ 

 ∆ηα βένπ επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθά εμΫιημε 

 Γηεζλάο δηΪζηαζε πνπ θαιχπηεηαη απφ δηεζλεέο ππνηξνθέεο εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ  

 ΔηδηθΫο δξΪζεηο γηα ηε ππνζηάξημε ηεο δεκηνπξγέαο κηαο γλάζηαο επξσπατθάο αγνξΪο. 

 

3.2.1.4  Ηθαλφηεηεο 

 

Σν εηδηθφ πξφγξακκα «Ηθαλφηεηεο» Ϋρεη ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 40,97 εθαη. επξψ. θαη 

πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα πξνγξΪκκαηα απφ ηα νπνέα εμαξηψληαη νη επξσπατθΫο 

ηθαλφηεηεο Ϋξεπλαο θαη θαηλνηνκέαο: 

 

 ΔξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο: ζηφρνο εέλαη ε βειηηζηνπνέεζε ηεο ρξάζεο θαη αλαβΪζκηζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ππνδνκψλ Ϋξεπλαο ζηελ Δπξψπε. 

 Έξεπλα γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ ΜΜΔ: ζηφρνο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 

θαηλνηνκέαο ησλ επξσπατθψλ ΜΜΔ θαη ηεο ζπκβνιάο ηνπο ζηελ αλΪπηπμε πξντφλησλ 

θαη αγνξψλ λΫαο ηερλνινγέαο. 

 ΠεξηθΫξεηεο ηεο γλψζεο: ζηφρνο εέλαη ε ελέζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ 

επξσπατθψλ πεξηνρψλ, ΅Ϋζσ πεξηθεξεηαθψλ ζπζπεηξψζεσλ ΅ε γλψκνλα λα ηελ Ϋξεπλα" 

κε παλεπηζηάκηα, εξεπλεηηθΪ θΫληξα, επηρεηξάζεηο θαη πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο. 

 Δξεπλεηηθφ δπλακηθφ: ζηφρνο εέλαη ε αμηνπνέεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

Δ.Δ., κΫζσ ηεο ελέζρπζάο ηνπ ζε πεξηθΫξεηεο ζχγθιηζεο θαη εμφρσο απφθεληξεο 

πεξηθΫξεηεο. 

 Δπηζηάκε θαη θνηλσλέα: ζηφρνο εέλαη ε ελζσκΪησζε επηζηάκεο, ηερλνινγέαο θαη 

ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ επξσπατθφ θνηλσληθφ ηζηφ. 
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 πλεθηηθά αλΪπηπμε ησλ πνιηηηθψλ Ϋξεπλαο θαη θαηλνηνκέαο: ζηφρνο εέλαη ε 

αχμεζε ηεο ζπλνράο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνιηηηθψλ εζληθάο θαη θνηλνηηθάο 

Ϋξεπλαο, Βειηέσζε ηνπ αληέθηππνπ ηεο δεκφζηαο Ϋξεπλαο θαη ησλ ζπλδΫζεψλ ηεο κε ηε 

βηνκεραλέα.  

 Γηεζλάο ζπλεξγαζέα: ζηφρνο εέλαη ε ππνζηάξημε ηεο επξσπατθάο αληαγσληζηηθφηεηαο 

κε ζηξαηεγηθΫο εηαηξηθΫο ζρΫζεηο κε ηξέηεο ρψξεο θαη επθαηξέεο εξγαζέαο θαη 

ζπλεξγαζέαο γηα εξεπλεηΫο απφ ηξέηεο ρψξεο ζηελ Δ.Δ. Δπέιπζε πξνβιεκΪησλ ηξέησλ 

ρσξψλ ά παγθφζκησλ πξνβιεκΪησλ, κε βΪζε ην ακνηβαέν ζπκθΫξνλ θαη φθεινο. 

 

3.2.1.5  Ππξεληθά Έξεπλα Καη Δθπαέδεπζε 

 

ΠεξηιακβΪλνληαη ε πεξηβφεηε λΫα δηεζληθά πξνζπΪζεηα επέηεπμεο ηεο παξαγσγάο 

ελΫξγεηαο απφ ζχληεμε ππξάλσλ (ν γλσζηφο ζεξκνππξεληθφο αληηδξαζηάξαο ITER) θαη ε 

πξνζηαζέα ηεο θιαζηθάο ππξεληθάο ζρΪζεο. ΠαξΪπιεπξεο απηψλ εέλαη νη δξΪζεηο ηνπ 

Κνηλνχ ΚΫληξνπ Δξεπλψλ (ΚΚΔ ά JRC), πνπ ζα ρξεκαηνδνηάζνπλ δξΪζεηο ηεο 

EΤΡATOM θαη Ϊιιεο κε ππξεληθΫο δξΪζεηο. 

 

 Ζ Δπξσπατθά Κνηλφηεηα Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο (Δπξαηφκ) 

 

Ζ Δπξσπατθά Κνηλφηεηα Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο (Δπξαηφκ) Ϋρεη εγθξέλεη Ϋλα μερσξηζηφ 

Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ ππξεληθά Ϋξεπλα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθπαέδεπζεο. Ο 

πξνυπνινγηζκφο αλΫξρεηαη ζε 2,7 δηζ. επξψ γηα πΫληε ρξφληα (2007-2011). Σν Δπξαηφκ 

απνηειεέηαη απφ ηα εμάο πξνγξΪκκαηα: 

Έξεπλα γηα ηελ ελΫξγεηα ζχληεμεο: ηφρνο εέλαη ε αλΪπηπμε ηερλνινγέαο πνπ ζα 

εγγπΪηαη κηα αεηθφξν, πεξηβαιινληηθΪ ππεχζπλε θαη νηθνλνκηθΪ βηψζηκε πεγά ελΫξγεηαο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δξΪζεηο αλΫξρεηαη ζε 1,947 εθαη. επξψ.  

Έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζέα ππξεληθάο ζρΪζεο θαη αθηηλνβνιέαο: ηφρνο εέλαη ε αχμεζε 

ησλ επηδφζεσλ αζθΪιεηαο θαη ε βειηέσζε ηεο ζρΫζεο θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα 

ηελ ππξεληθά ζρΪζε θαη ηηο Ϊιιεο ρξάζεηο ηεο αθηηλνβνιέαο ζηε βηνκεραλέα θαη ηελ 

ηαηξηθά. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο δξΪζεηο αλΫξρεηαη ζε 287 εθαη. επξψ.  

Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κνηλνχ ΚΫληξνπ Δξεπλψλ (ΚΚΔξ) ζηνλ ηνκΫα ηεο ππξεληθάο 

ελΫξγεηαο: ΠεξηιακβΪλεη δξΪζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε κηαο ζπλνιηθάο επξσπατθάο 

πξνζΫγγηζεο γηα ηε δηαρεέξηζε θαη δηΪζεζε ξαδηελεξγψλ απνβιάησλ, ηε δηαηάξεζε ηεο 
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αζθαινχο ιεηηνπξγέαο ησλ ππξεληθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηελ ππνζηάξημε πεξαηηΫξσ 

Ϋξεπλαο ζηνλ ηνκΫα ηεο ππξεληθάο ελΫξγεηαο. Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο 

δξΪζεηο αλΫξρεηαη ζε 517 εθαη. επξψ. 

  

 Σν Κνηλφ ΚΫληξν Δξεπλψλ (JRC) 

 

Σν Κνηλφ ΚΫληξν Δξεπλψλ (ΚΚΔξ) παξΫρεη επηζηεκνληθά θαη ηερληθά ππνζηάξημε ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλΪπηπμε, ηελ εθαξκνγά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ. 

Ο πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο κε ππξεληθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΚΔξ αλΫξρεηαη ζε 1,751 

δηζ. επξψ γηα ηελ πεξένδν 2007-2013. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηΫο θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο 

ζεκαηηθΫο πεξηνρΫο:  

 Δπεκεξέα ζε κηα θνηλσλέα κε βΪζε ηε γλψζε 

 Αιιειεγγχε θαη ππεχζπλε δηαρεέξηζε πφξσλ   

 ΑζθΪιεηα θαη ειεπζεξέα  

 Ζ Δπξψπε σο παγθφζκηνο εηαέξνο 

 

3.2.2  Πξνυπνινγηζκφο Σνπ 7
νπ

 ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 7νπ ΠΠ εέλαη 50.521 εθαη. επξψ, ελψ Ϊιια 2.751 εθαη. 

επξψ ζα δηαηεζνχλ απφ ην αληέζηνηρν Πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο Αηνκηθάο 

ΔλΫξγεηαο (ΔΤΡΑΣΟΜ). 

ηνλ Πέλαθα 3 παξνπζηΪδεηαη αλαιπηηθΪ ε θαηαλνκά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα 

πΫληε εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα.. 

 

3.2.3  ηφρνη Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

Ζ δηεξεχλεζε θαη ε εξκελεέα ελφο πνιχπηπρνπ πιαηζένπ φπσο ην 7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην 

εέλαη αληέζηνηρα πνιχπιεπξε δηαδηθαζέα. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξεπλεηψλ ζηε ζσζηά 

θαηαλφεζε ησλ ζεκΪησλ ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη νξέζεη εκεέα Δπαθάο αλΪ ρψξα, 

φπσο ην Δζληθφ ΚΫληξν Σεθκεξέσζεο ζηελ ΔιιΪδα. Μηα ζπλνπηηθά εηθφλα ησλ ζηφρσλ 

ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη ε αθφινπζε: 
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

ΣΟΤ 7
ΟΤ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ-ΠΛΑΗΗΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

πλεξγαζέα  

ΓξΪζεηο γηα δηαθξαηηθΫο ζπλεξγαζέεο, ηερλνινγηθΫο 

πιαηθφξκεο, απφ θνηλνχ ηερλνινγηθΫο πξσηνβνπιέεο, 

ζπληνληζκφ κε θνηλνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ 

θαη δηεζλά ζπλεξγαζέα. ΠεξηιακβΪλεη ηηο ζεκαηηθΫο 

πεξηνρΫο:  

 Τγεέα (6.100 εθαη. επξψ)  

 Σξφθηκα, Γεσξγέα θαη αιηεέα, Βηνηερλνινγέα (1.935 

εθαη. επξψ)  

 Σερλνινγέεο Πιεξνθνξέαο θαη Δπηθνηλσληψλ (9.050 

εθαη. επξψ)  

 Ναλνεπηζηάκεο, λαλνηερλνινγέεο, πιηθΪ θαη λΫεο 

ηερλνινγέεο παξαγσγάο (3.475 εθαη. επξψ) 

 ΔλΫξγεηα (2.350 εθαη. επξψ)  

 ΠεξηβΪιινλ (ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε θιηκαηηθά αιιαγά) 

(1.890 εθαη. επξψ)  

 ΜεηαθνξΫο (ζπκπεξηιακβΪλεηαη ε αεξνλαπηηθά) 

(4.160 εθαη. επξψ)  

 Κνηλσληθν-νηθνλνκηθΫο θαη αλζξσπηζηηθΫο επηζηάκεο 

(623 εθαη. επξψ)  

 ΓηΪζηεκα (1.430 εθαη. επξψ)  

 ΑζθΪιεηα (1.400 εθαη. επξψ)  

32.413 εθαη. επξψ 

ΗδΫεο  

ΓξΪζεηο βαζηθάο Ϋξεπλαο, ζε φια ηα επηζηεκνληθΪ θαη 

ηερλνινγηθΪ πεδέα, πνπ δηεμΪγνληαη απφ κεκνλσκΫλεο 

εζληθΫο ά δηαθξαηηθΫο νκΪδεο, αληαγσληδφκελεο ζε 

επξσπατθφ επέπεδν.  

 Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

εέλαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ·ξεπλαο.  

 Δέλαη δπλαηά ε ππνβνιά πξνηΪζεσλ αθφκα θαη απφ 

εξεπλεηηθΫο νκΪδεο πνπ πξνΫξρνληαη απφ Ϋλα θξΪηνο 

κΫινο ά ζπλδεδεκΫλε ρψξα.  

7.510 εθαη. επξψ 

Άλζξσπνη  

ΓξΪζεηο γηα ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ελέζρπζε ηνπ 

επξσπατθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκΫα ηεο 

Ϋξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγέαο. ΠεξηιακβΪλεη ηηο ΓξΪζεηο 

Marie Curie θαη Ϊιιεο πξσηνβνπιέεο.  

4.750 εθαη. επξψ 

Ηθαλφηεηεο  

ΠεξηιακβΪλεη ηηο εμάο δξΪζεηο:  

 ΔξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο (1.715 εθαη. επξψ)  

 ·ξεπλα γηα ηελ ππνζηάξημε ησλ ΜΜΔ (1.336 εθαη. 

επξψ)  

 ΠεξηθΫξεηεο γλψζεο (126 εθαη. επξψ)  

 Δξεπλεηηθφ δπλακηθφ (340 εθαη. επξψ)  

 Δπηζηάκε θαη θνηλσλέα (330 εθαη. επξψ)  

 πλεθηηθά αλΪπηπμε ησλ πνιηηηθψλ Ϋξεπλαο θαη 

θαηλνηνκέαο (70 εθαη. επξψ)  

 ΓξΪζεηο δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο (180 εθαη. επξψ)  

4.097 εθαη. επξψ 

Με ππξεληθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κνηλνχ ΚΫληξνπ Δξεπλψλ  1.751 εθαη. επξψ 

χλνιν  50.521 εθαη. επξψ 

Πξφγξακκα Δπξαηφκ γηα δξΪζεηο Ϋξεπλαο θαη θαηΪξηηζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο 

ππξεληθάο ελΫξγεηαο  

2.751 εθ. επξψ (2007-2011) 

1.310 εθ. επξψ (2011-2013) 
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 Αχμεζε ησλ επξσπατθψλ δαπαλψλ Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο, κε ζηφρν ην 3% ηνπ 

αθαζΪξηζηνπ θνηλνηηθνχ πξντφληνο γηα ην 2010. 

 ΔιθπζηηθΫο ζπλζάθεο γηα αγνξΪ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Δληαέα, αλνηθηά θαη αληαγσληζηηθά επξσπατθά αγνξΪ εξεπλεηψλ. 

 Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην ηερλνινγέαο, κε πξνυπνινγηζκφ Α1 δηζ. εηεζέσο. 

 ΒειηησκΫλε ρξάζε ηεο πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο. 

 Υξάζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκέαο. 

 Καιχηεξε θαη επξχηεξε ρξάζε ησλ θνξνινγηθψλ κΫηξσλ. 

 

Ο ζηφρνο ηεο ειιεληθάο ζπκκεηνράο ζην 7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην Ϋρεη ηεζεέ ζην 5%, 

δειαδά πεξέ ηα Α2,7 δηζ. επξψ. 

 

3.2.4  πκκεηνρά 

 

ΓεληθΪ νπνηαδάπνηε εηαηξεέα, παλεπηζηάκηα, εξεπλεηηθφ θΫληξν, νξγαληζκφο, ά θπζηθφ 

πξφζσπν, απφ νπνηαδάπνηε ρψξα κπνξεέ λα ζπκκεηΪζρεη ζε κηα ζπλεξγαζέα (γλσζηά σο 

Ϋκκεζε δξΪζε) αξθεέ λα πιεξνέ ηηο αθφινπζεο βαζηθΫο πξνυπνζΫζεηο: 

 

 Υψξεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ 

 

Παξφηη νη ζπκκεηΫρνληεο κπνξνχλ λα βξέζθνληαη νπνπδάπνηε, ππΪξρνπλ δηαθνξεηηθΫο 

θαηεγνξέεο ρσξψλ νη νπνέεο κπνξεέ λα Ϋρνπλ δηαθνξεηηθνχ εέδνπο δηθαηψκαηα ζπκκεηνράο 

γηα ζπγθεθξηκΫλα πξνγξΪκκαηα: 

 

 Υψξεο κΫιε – Οη 27 

 πλδεδεκΫλεο ρψξεο – κε ζπκθσλέεο ζπλεξγαζέαο επηζηάκεο θαη ηερλνινγέαο πνπ 

πεξηιακβΪλνπλ ζπκκεηνρά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 7
νπ

 ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ 

 Τπνςάθηεο ρψξεο – ππνςάθηεο γηα κειινληηθά Ϋληαμε 

 Σξέηεο ρψξεο – Οη ζπκκεηνρά νξγαληζκψλ θαη πξνζψπσλ πνπ δελ εέλαη εγθαηαζηεκΫλα 

ζε ρψξεο ησλ παξαπΪλσ θαηεγνξηψλ δηθαηνινγεέηαη γηα ηελ επηπιΫνλ ζπλεηζθνξΪ 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 7
νπ

 ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ 
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 Κνηλνπξαμέεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζε κΫζσ ηνπ 7
νπ

 ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ ζα 

πξΫπεη λα δεηεζεέ κΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο κηαο θνηλνπξαμέαο κε ζθνπφ ηελ ππνβνιά κηαο 

πξφηαζεο ζαλ απφθξηζε ζε θΪπνηα θιάζε. Οη αθξηβεέο πξνυπνζΫζεηο πνπ πξΫπεη λα 

πιεξνχλ νη θνηλνπξαμέεο ζπλνπηηθΪ εέλαη: 

 

 Έκκεζεο δξΪζεηο: ΣνπιΪρηζηνλ ηξεηο λνκηθΫο νληφηεηεο πξΫπεη λα ζπκκεηΪζρνπλ, ε 

θΪζε κηα απφ απηΫο εγθαηεζηεκΫλε ζε ρψξα κΫινο ά ζπλδεδεκΫλε ρψξα θαη λα κελ 

ππΪξρνπλ δχν εγθαηεζηεκΫλεο ζηελ έδηα ρψξα κΫινο ά ζπλδεδεκΫλε ρψξα. Καη νη ηξεηο 

λνκηθΫο νληφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο, δειαδά λα κελ εέλαη 

ζπγαηξηθΫο ηνπ έδηνπ νξγαληζκνχ ά κεηαμχ ηνπο. 

 Έκκεζεο δξΪζεηο πνπ αθνξνχλ ρψξεο δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο: Δηδηθνέ φξνη ηζρχνπλ 

γηα ρψξεο   δηεζλνχο   ζπλεξγαζέαο   κε   ρψξεο   κΫιε   ά   ζπλδεδεκΫλεο   ρψξεο. Οη   

ειΪρηζηεο πξνυπνζΫζεηο εέλαη νη αθφινπζεο: 

 ΠξΫπεη λα ζπκκεηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ ηΫζζεξηο λνκηθΫο νληφηεηεο 

 ΣνπιΪρηζηνλ δχν απφ ηηο λνκηθΫο νληφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη εγθαηεζηεκΫλεο ζε 

ρψξεο κΫιε ά ζπλδεδεκΫλεο ρψξεο, αιιΪ λα κελ εέλαη δχν απφ απηΫο 

εγθαηεζηεκΫλεο ζηελ έδηα ρψξα 

 ΣνπιΪρηζηνλ δπν απφ ηηο λνκηθΫο νληφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη εγθαηεζηεκΫλεο ζε 

ρψξεο δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο, αιιΪ λα κελ εέλαη δχν απφ απηΫο εγθαηεζηεκΫλεο 

ζηελ έδηα ρψξα 

 Όιεο νη λνκηθΫο νληφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη αλεμΪξηεηεο κεηαμχ ηνπο 

 ΓξΪζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηάξημεο, θαη εθπαέδεπζε θαη αλΪπηπμε θαξηΫξαο 

γηα εξεπλεηΫο: Γηα δξΪζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηάξημεο, θαη δξΪζεο ππΫξ ηεο 

εθπαέδεπζεο θαη αλΪπηπμεο θαξηΫξαο εξεπλεηψλ, ε ειΪρηζηε πξνυπφζεζε ζα εέλαη ε 

ζπκκεηνρά κέαο λνκηθάο νληφηεηαο 

 ΔξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα «αηρκάο» νδεγνχκελα απφ εξεπλεηΫο: Ζ ειΪρηζηε 

πξνυπφζεζε γηα ηΫηνηνπ εέδνπο εξεπλεηηθΪ πξνγξΪκκαηα εέλαη ε ζπκκεηνρά κέαο 

λνκηθάο νληφηεηαο εγθαηεζηεκΫλεο ζε ρψξα κΫινο ά ζπλδεδεκΫλε ρψξα. 

 Μνλαδηθνέ ζπκκεηΫρνληεο: Όπνπ νη ειΪρηζηεο ζπλζάθεο ληα Ϋκκεζε δξΪζε 

ηθαλνπνηνχληαη απφ Ϋλαλ αξηζκφ απφ λνκηθΫο νληφηεηεο, νη νπνέεο καδέ ζρεκαηέδνπλ 

κέα λνκηθά νληφηεηα, ε ηειεπηαέα κπνξεέ λα εέλαη ν κνλαδηθφο ζπκκεηΫρσλ ζε κηα 



 60 

Ϋκκεαε δξΪνε, αξθεέ λα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ζε ρψξα κΫινο ά ζπλδεδεκΫλε ρψξα. 

Ζ ζπκκεηνρά θπζηθψλ πξνζψπσλ ζα δηαζθαιέδεη φηη ε δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε 

επηζηεκνληθάο αξηζηεέαο δελ πεξηνξέδνληαη ζε Κνηλνηηθά ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγσλ πνπ 

πεξηιακβΪλνπλ κφλν λνκηθΪ πξφζσπα, θαη δηαζθαιέδεη επέζεο ηελ ζπκκεηνρά ΜΜΔ 

πνπ δελ εέλαη λνκηθΪ πξφζσπα. 

 

3.2.5  Μεραληζκνέ Υξεκαηνδφηεζεο Καη Υξεκαηνδφηεζε Σνπ 7
νπ

 

ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ 

 

Άκεζεο ΓξΪζεηο: απηΫο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην Κνηλφ ΚΫληξν Δξεπλψλ. 

·κκεζεο ΓξΪζεηο: κεκνλσκΫλνη ά ζπλδπαζηηθνέ ρξεκαηνδνηηθνέ κεραληζκνέ πνπ ζα 

εθαξκφδνληαη κε βΪζε ηα πξνγξΪκκαηα εξγαζέαο. 

 

Α. ΓξΪζεηο κε πξνζθιάζεηο ππνβνιάο πξνηΪζεσλ. 

 πλεξγαηηθΪ Ϋξγα. 

 Γέθηπα αξηζηεέαο. 

 ΓξΪζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηάξημεο. 

 Τπνζηάξημε ηεο Ϋξεπλαο αηρκάο. 

 ·ξεπλα πξνο φθεινο ζπγθεθξηκΫλσλ νκΪδσλ (θπξέσο ΜΜΔ). 

 

Β. ΓξΪζεηο πνπ πινπνηνχληαη δπλΪκεη απνθΪζεσλ ηνπ πκβνπιένπ θαηφπηλ 

δηαβνχιεπζεο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

 Υξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ απφ θνηλνχ εθηΫιεζε ζαθψο 

θαζνξηζκΫλσλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ Ϋξεπλαο, βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 169 ηεο πλζάθεο. 

 ΚνηλΫο ΣερλνινγηθΫο Πξσηνβνπιέεο (JTIs), βΪζεη Ϊξζξνπ 171 ά πξνγξακκΪησλ 

εξγαζέαο (ΠΠ, ΔΗΒ, RSFF). 

 Υξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ αλΪπηπμε λΫσλ ππνδνκψλ 

επξσπατθνχ ελδηαθΫξνληνο (εζληθΫο ρξεκαηνδνηάζεηο, ΠΠ, ΓηαξζξσηηθΪ ηακεέα, ΔΗΒ). 
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

ΚΑΝΟΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
26

 

 

ΜΫγηζην πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο 

ΓξΪζεηο Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγέαο: 

50% απφ ηα επηιΫμηκα θφζηε (αθαηξνπκΫλσλ ησλ εζφδσλ), κε εμαέξεζε: 

- Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο: 75% 

- ΓεπηεξνβΪζκηα θαη αλψηαηε εθπαέδεπζε: 75% 

- Δξεπλεηηθνχο (κε θεξδνζθνπηθνχο) νξγαληζκνχο: 75% 

- Μηθξνκεζαέεο Δπηρεηξάζεηο: 75%. 

ΓξΪζεηο επέδεημεο: 50% απφ ηα επηιΫμηκα θφζηε (αθαηξνπκΫλσλ ησλ 

εζφδσλ)  

Άιιεο δξΪζεηο (Γηαρεέξηζε, ΓξΪζεηο βαζηθάο Ϋξεπλαο, ΓξΪζεηο ζπληνληζκνχ θαη ζηάξημεο, 

ΓξΪζεηο Marie Curie): 100% απφ ηα επηιΫμηκα θφζηε 

(αθαηξνπκΫλσλ ησλ εζφδσλ) 

Έκκεζεο δαπΪλεο: 7% 

ΓεληθΫο αξρΫο 

ρξεκαηνδφηεζεο 

1) Υξεκαηνδφηεζε Ϊκεζσλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ: Οη εηαέξνη απνδέδνπλ θαη ε Κνηλφηεηα 

θαιχπηεη ηα επηιΫμηκα Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα θφζηε.  

2) Γηα ηα Ϋκκεζα θφζηε, παξακΫλεη ε επηινγά ηεο ζηαζεξάο απνδεκέσζεο (flat rate). Δθφζνλ ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα επηηξΫπεη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ Ϋκκεζνπ θφζηνπο γέλεηαη 

ρξεκαηνδφηεζε φινπ ηνπ Ϋκκεζνπ θφζηνπο. 

Γηα ηνπο θνξεέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππνινγέζνπλ ην πξαγκαηηθφ Ϋκκεζν θφζηνο: Καη' απνθνπάλ 

60% ησλ ζπλνιηθψλ Ϊκεζσλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ (κΫρξη ην ηΫινο 2009), θαη 40% (απφ ην 2010).  

3)Υξεκαηνδφηεζε βΪζεη θαη’ απνθνπά πνζνζηψλ (θαζψο θαη θιηκΪθσλ κνλαδηαένπ θφζηνπο): 

Δληαέεο / ζηαζεξΫο απνδεκηψζεηο (flat rate component).  

4)Καηαβνιά θαη’ απνθνπά  / εθΪπαμ πνζνχ (Lump sum): Γπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ησλ 

παξαπΪλσ Υξεκαηνδφηεζε κε ηε κνξθά βξαβεέσλ θαη ππνηξνθηψλ (δξΪζεηο Marie-Curie Ϋσο 

100%). 

Καλφλεο 

πκκεηνράο 

Σξεηο αλεμΪξηεηεο νληφηεηεο απφ ηξέα θξΪηε-κΫιε ά ζπλδεδεκΫλα θξΪηε (θαη’ ειΪρηζην) 

 Γηα ηηο δξΪζεηο ηνπ ΔΔ (ERC) θαη ηηο ππνηξνθέεο Marie –Curie κηα νληφηεηα ζε θξΪηνο- 

κΫινο ά ππνςάθην / ζπλδεδεκΫλν θξΪηνο 

 Σα ζπλεξγαηηθΪ εξεπλεηηθΪ Ϋξγα πνπ αθνξνχλ δηεζλά ζπλεξγαζέα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλνπλ 

ηνπιΪρηζηνλ 2 νληφηεηεο απφ 2 θξΪηε-κΫιε ά ζπλδεδεκΫλα θαη 2 νληφηεηεο απφ 2 θξΪηε 

INCO (ρψξεο δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο) 

 ·ξγα δξΪζεσλ ζπληνληζκνχ θαη ππνζηάξημεο κηα λνκηθά νληφηεηα (θαη‟ ειΪρηζην) 

Φνξεέο επηιΫμηκνη 

γηα 

ρξεκαηνδφηεζε 

* ΝνκηθΪ πξφζσπα απφ θξΪηε κΫιε, ζπλδεδεκΫλεο ρψξεο, ά νξγαληζκνέ πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

Κνηλνηηθά λνκνζεζέα (ζπκπεξηιακβΪλεηαη ην Κνηλφ ΚΫληξν Δξεπλψλ) 

* Γηεζλεέο νξγαληζκνέ επξσπατθνχ ελδηαθΫξν 

* ΝνκηθΪ πξφζσπα κε Ϋδξα ζε ρψξεο INCO 

* Γηεζλεέο νξγαληζκνέ, ηξέηεο ρψξεο εθηφο ησλ INCO, εέηε εΪλ πξνβιΫπεηαη ζην πξφγξακκα 

εξγαζέαο ά ζε ζπγθεθξηκΫλε δξΪζε εέηε εΪλ ζεσξεέηαη βαζηθφ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο δξΪζεο, 

εέηε εΪλ ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο πξνβιΫπεηαη απφ δηκεξά ζπκθσλέα κεηαμχ ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ηεο ηξέηεο ρψξαο. 

Κξηηάξηα 

αμηνιφγεζεο 

 Scientific and Technical quality  

(Δπηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά αξηηφηεηα: ην πεξηερφκελν, ν ζηφρνο) 

 Implementation (πινπνέεζε) 

 Impact (Αληέθηππνο) 

Score: 1-5 (πεξηιακβΪλεηαη θαη ην 0) 

Thresholds: 3 

Min. Total: 10/15 

Τπνβνιά θαη  

αμηνιφγεζε 

 Τπνβνιά 1 ά 2 ζηαδέσλ (φπνπ απηφ νξέδεηαη απφ ην πξφγξακκα εξγαζηψλ θΪζε ζεκαηηθνχ ά 

εηδηθνχ πξνγξΪκκαηνο) 

 Αληέζηνηρε αμηνιφγεζε 1 ά 2 ζηαδέσλ 

 Ζιεθηξνληθά ππνβνιά (EPSS) 

                                                 
26

 Δθνικό Κένηπο Σεκμηπίωζηρ (ΔΚΣ) (www.ekt.gr) 
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Γ. Υξεκαηνδνηηθά δηεπθφιπλζε θαηακεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ (RSFF). 

 

ΔιΪρηζηνη φξνη ζπκκεηνράο: 

 Σξεηο δηαθνξεηηθνέ ζπκκεηΫρνληεο απφ ηξέα θξΪηε-κΫιε ά ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο. 

 Γπλαηφηεηα ζπκκεηνράο θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 ΓξΪζεηο ζπληνληζκνχ θαη ππνζηάξημεο γηα θαηΪξηηζε – αλΪπηπμε θαξηΫξαο ησλ 

εξεπλεηψλ θαη ηνπιΪρηζηνλ κέα λνκηθά νληφηεηα. 

 Γηα ηα πξνγξΪκκαηα δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο ηνπιΪρηζηνλ 4 ζπκκεηΫρνληεο (2 απφ 

θξΪηε-κΫιε ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο) + (2 ρψξεο δηεζλνχο ζπλεξγαζέαο). 

 Γηα Ϋξεπλα αηρκάο απαηηεέηαη κέα λνκηθά νληφηεηα. 

 πκκεηνρά δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ εέλαη ζε ηξέηεο ρψξεο. 

 

Γηα ηε ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ηεο Κνηλφηεηαο πξνηεέλνληαη ηξεηο κνξθΫο 

επηρνξεγάζεσλ:  

 

1. απφδνζε επηιΫμηκσλ δαπαλψλ,  

2. θαη‟ απνθνπά πνζΪ, 

3. ρξεκαηνδφηεζε βΪζεη θαη' απνθνπά πνζνζηψλ (ε ηειεπηαέα κπνξεέ λα βαζέδεηαη ζε 

θιέκαθα κνλαδηαένπ θφζηνπο αιιΪ θαη λα πεξηιακβΪλεη θαη‟ απνθνπά πνζνζηΪ γηα ηηο 

Ϋκκεζεο δαπΪλεο).  

 

Οη ηξεηο απηΫο κνξθΫο επηρνξεγάζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ην 

ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδνηηθάο ζπλεηζθνξΪο ηεο Κνηλφηεηαο ζε Ϋλα κεραληζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο, εέηε κεκνλσκΫλα εέηε ζε ζπλδπαζκφ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο, ε απφδνζε ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ εέλαη ε κΫζνδνο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεέηαη θαηΪ πξνηέκεζε, ηδέσο ζηηο αξρΫο ηεο εθαξκνγάο ηνπ 7
νπ

 

ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε βΪζεη θαη' απνθνπά πνζψλ θαη θαη' απνθνπά 

πνζνζηψλ ζα εηζαρζεέ ζηαδηαθΪ θαη, αλ Ϋρεη επηηπρέα, ζα ρξεζηκνπνηεζεέ εθηελΫζηεξα. 

Ζ ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ηεο Κνηλφηεηαο ζα θαιχπηεη πνζνζηφ κΫρξη θαη 50% 

ησλ επηιΫμηκσλ δαπαλψλ, αθαηξνπκΫλσλ ησλ εζφδσλ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο Ϋξεπλαο θαη 

επέδεημεο. Γηα ηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο, ηνπο δεκφζηνπο θνξεέο, ηα ηδξχκαηα 

δεπηεξνβΪζκηαο θαη ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο, πξνβιΫπεηαη επηπιΫνλ πνζνζηφ απφδνζεο κΫρξη θαη 25% γηα ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο Ϋξεπλαο. Γηα ηηο δξΪζεηο Ϋξεπλαο αηρκάο, νη επηιΫμηκεο δαπΪλεο ησλ 

παληφο ηχπνπ λνκηθψλ νληνηάησλ ζα απνδέδνληαη θαηΪ 100%. Οη επηιΫμηκεο δαπΪλεο φισλ 

ησλ Ϊιισλ δξαζηεξηνηάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ πνπ ππΪγνληαη ζε δξΪζεηο 

ζπληνληζκνχ θαη ζηάξημεο, θαη ζε δξΪζεηο ππνζηάξημεο ηεο θαηΪξηηζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθάο εμΫιημεο έσλ εξεπλεηψλ, ζα απνδέδνληαη ζε πνζνζηφ κΫρξη θαη 100% γηα 

φιεο ηηο λνκηθΫο νληφηεηεο. 

 

3.2.6  Ζ Πνξεέα Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

ΜΫρξη ζάκεξα, ην 7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην Ϋρεη επηηχρεη ηα εμάο: πεξηζζφηεξα απφ 36.000 

Ϋξγα, κε ρξεκαηνδφηεζε 10 δηζ. επξψ, Ϋρνπλ ζπκβΪιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ ·ξεπλαο. Ζ επηηπρέα ζην 7
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην σζηφζν απαηηεέ 

επηπιΫνλ εζληθΫο επελδχζεηο γηα ηελ Ϋξεπλα θαη αμηνπνέεζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ, 

ηνπ Σακεένπ ζπλνράο θ.Ϊ. 

 

3.2.7  Πξφγξακκα Eurostars
27

 

 

Σν Πξφγξακκα Eurostars απνηειεέ πξσηνβνπιέα ηνπ Οξγαληζκνχ Eureka πνπ εληΪζζεηαη 

ζηα πιαέζηα ηνπ Άξζξνπ 169 ηεο πλζάθεο ηεο Δ.Δ., ην νπνέν πξνβιΫπεη ηελ απφ θνηλνχ 

ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκΪησλ απφ ηηο ρψξεο – κΫιε ηεο ·λσζεο θαη ηελ 

Δ.Δ. ην Πξφγξακκα ζπκκεηΫρνπλ 32 επξσπατθΫο ρψξεο
28

.  

Σν Πξφγξακκα αθνξΪ ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηάξημε ησλ κηθξνκεζαέσλ 

επηρεηξάζεσλ (ΜΜΔ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκΫα ηεο ·ξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο. 

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο, νη ελ ιφγσ ΜΜΔ εέλαη εηαηξεέεο 

Ϋληαζεο γλψζεσλ κε βΪζε ηελ ηερλνινγέα θαη ηελ θαηλνηνκέα θαη δηαδξακαηέδνπλ δσηηθφ 

ξφιν ζηε δηαδηθαζέα ηεο θαηλνηνκέαο. Υαξαθηεξέδνληαη απφ Ϋληνλν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο 

ηνπο πειΪηεο ά ηελ αγνξΪ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επέηεπμε κηαο ηζρπξάο ζΫζεο δηεζλψο, 

εγνχκελεο ηδηαέηεξα θαηλνηφκσλ Ϋξγσλ κε πξννξηζκφ ηελ αγνξΪ. Οη ελ ιφγσ εηαηξεέεο 

κπνξεέ λα πνηθέιινπλ σο πξνο ηα κεγΫζε θαη ηνπο ηνκεέο δξαζηεξηνηάησλ, κπνξεέ π.ρ. λα 

εέλαη γλσζηΫο επηρεηξάζεηο κε πεέξα ζηε δηεμαγσγά Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο αηρκάο 

                                                 
27

 www.eurostars-eureka.eu 

28
 ΤςηπΫηεο, Πεξηνδηθά ·θδνζε ηνπ Ηδξχκαηνο Πξνψζεζεο ·ξεπλαο (2007), «Πξφγξακκα Eurostars: 

Πξφζθιεζε Τπνβνιάο ΠξνηΪζεσλ», Σεχρνο 15, ζει.22-23. 
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πξνζαλαηνιηζκΫλεο πξνο ηηο εθαξκνγΫο ά λενεκθαληδφκελεο επηρεηξάζεηο πςεινχ 

δπλακηθνχ.  

ΠξνθεηκΫλνπ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην πξφγξακκα, νη επηρεηξάζεηο ζα πξΫπεη λα 

αληαπνθξέλνληαη ζηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο ΜΜΔ, φπνπ «Καηλνηφκνο Μηθξά ά Μεζαέα 

Δπηρεέξεζε, εέλαη επηρεέξεζε ηεο νπνέαο ην 10% ηνπ πξνζσπηθνχ πιάξνπο απαζρφιεζεο 

δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηνκΫα ηεο ·ξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο ά / θαη ην 10% ηνπ εηάζηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ επελδχεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ·ξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο». 

ηφρνο ηνπ θνηλνχ πξνγξΪκκαηνο Eurostars εέλαη ε επζπγξΪκκηζε θαη ν 

ζπγρξνληζκφο ησλ ζπλαθψλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ Ϋξεπλαο θαη θαηλνηνκέαο γηα ηε 

δεκηνπξγέα θνηλνχ πξνγξΪκκαηνο πνπ ραξαθηεξέδεηαη απφ επηζηεκνληθά, δηαρεηξηζηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ελνπνέεζε θαη ζπκβΪιιεη ζεκαληηθΪ ζηε δεκηνπξγέα ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

·ξεπλαο.  

Ο θ. Potocnik, Δπέηξνπνο Δπηζηάκεο θαη ·ξεπλαο, ραξαθηάξηζε ηηο ΜΜΔ 

«θηλεηάξην δχλακε» ηεο επξσπατθάο νηθνλνκέαο, θαζψο δηαζΫηνπλ ηελ απαξαέηεηε 

επειημέα γηα λα πξνζαξκφδνληαη γξάγνξα ζηηο αλΪγθεο ηεο αγνξΪ. Οη επξσπατθΫο ΜΜΔ, 

απφ ηελ πιεπξΪ ηνπο, ραηξΫηηζαλ ηελ πξσηνβνπιέα. Σν πξφγξακκα Eurostars αλακΫλεηαη 

λα βνεζάζεη ηηο θαηλνηφκνπο εηαηξεέεο, πνπ ζπρλΪ ζεσξνχληαη «πςεινχ ξέζθνπ» απφ ηνπο 

επελδπηΫο, λα αμηνπνηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. ·ηζη, ην πξφγξακκα ζπκβΪιιεη ζηελ 

επξσπατθά αληαγσληζηηθφηεηα, θαηλνηνκέα, απαζρφιεζε, νηθνλνκηθά αιιαγά, αεηθφξν 

αλΪπηπμε θαη πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη βνεζΪ ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ηεο Βαξθειψλεο. 

Σν Πξφγξακκα Eurostars ζπλδπΪδεη ηελ επηηπρεκΫλε πξνζΫγγηζε απφ θΪησ πξνο ηα 

πΪλσ (bottom-up approach) κε ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθΪιηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν απφ 

εζληθνχο πφξνπο, φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά, κΫζα απφ ην 7ν Πξφγξακκα 

Πιαέζην ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο γηα ·ξεπλα θαη Σερλνινγηθά ΑλΪπηπμε. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζηεξέδεη δξαζηεξηφηεηεο Ϋξεπλαο, αλΪπηπμεο θαη επέδεημεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ δηαθξαηηθΫο θνηλνπξαμέεο ησλ νπνέσλ εγνχληαη ΜΜΔ πνπ δηεμΪγνπλ Δ&Α θαη κε ηηο 

νπνέεο ζπλεξγΪδνληαη –φπνπ ελδεέθλπηαη- εξεπλεηηθνέ νξγαληζκνέ ά / θαη κεγΪιεο 

επηρεηξάζεηο. 
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Σα Ϋξγα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Eurostars θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο ηερλνινγέαο: 

 

 ΘεηηθΫο Δπηζηάκεο, Υεκεέα θαη Μεραληθά 

 Ζιεθηξνληθά, Σερλνινγέεο ηεο Πιεξνθνξέαο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

 ΒηνκεραληθΫο Γηαδηθαζέεο, ΤιηθΪ θαη ΜεηαθνξΫο 

 ΒηνινγηθΫο Δπηζηάκεο 

 πζηάκαηα Μεηξάζεσλ θαη Πξφηππα 

 ΔλΫξγεηα 

 ΠεξηβΪιινλ 

 Σερλνινγέεο Σξνθέκσλ 

 Γεσξγηθνέ θαη ΘαιΪζζηνη Πφξνη 

 

Σν Γέθηπν πλεξγαζέαο πξΫπεη λα απνηειεέηαη απφ επηιΫμηκνπο θνξεέο απφ ηνπιΪρηζηνλ 2 

ρψξεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην Πξφγξακκα Eurostars. Ο πληνληζηάο ηνπ ·ξγνπ πξΫπεη λα 

εέλαη θαηλνηφκνο κηθξνκεζαέα επηρεέξεζε (ΜΜΔ), πνπ πξνΫξρεηαη απφ ρψξα πνπ 

ζπκκεηΫρεη ζην Πξφγξακκα Eurostars, ε νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο 

θαη αλΪπηπμεο. 

χκθσλα κε ηνλ επέηξνπν θ. Potocnik, ην πξφγξακκα Eurostars Ϋξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο άδε ππΪξρνπζεο επξσπατθΫο πξσηνβνπιέεο γηα ηελ Ϋξεπλα. ην πιαέζην 

ηνπ 6νπ ΠΠ, ζηφρνο άηαλ ε ζπκκεηνρά ησλ ΜΜΔ ζε πνζνζηφ 15%. ην 7ν ΠΠ, νη 

δηαδηθαζέεο απινπνηάζεθαλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Ϋξγσλ ησλ ΜΜΔ απμάζεθε απφ 

50% ζε 75% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κΫηξα ηα νπνέα ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνράο ησλ ΜΜΔ. Χζηφζν, ζηα Ϋξγα απηΪ νη ΜΜΔ δελ Ϋρνπλ ζπλάζσο ζπληνληζηηθφ 

ξφιν. Σν Eurostars ζα ηνπο παξΫρεη απηά αθξηβψο ηε δπλαηφηεηα, κΫζσ ηεο δηΪζεζεο 100 

εθαη. επξψ απφ θνλδχιηα ηεο Δπηηξνπάο θαη 300 εθαη. επξψ απφ ηα θξΪηε πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζην 7ν ΠΠ. Σα θεθΪιαηα απηΪ αλακΫλεηαη λα πξνζειθχζνπλ 400 εθαη. επξψ 

απφ ηδησηηθΫο επελδχζεηο.  
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3.3.  Πξφγξακκα Πιαέζην Γηα Σελ Αληαγσληζηηθφηεηα Καη Σελ 

Καηλνηνκέα (Competiveness And Innovation Framework Program -

CIP)
29

 

 

3.3.1  Γεληθά Πεξηγξαθά 

 

Σν Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκέα (ΠΠΑΚ) εέλαη 

πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο (Γεληθά Γηεχζπλζε Δπηρεηξάζεσλ θαη 

Βηνκεραλέαο) ην νπνέν πξνσζεέ ηελ θαηλνηνκέα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξάζεσλ, κΫζσ επηρνξεγάζεσλ, ζην πιαέζην ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ηξαηεγηθάο ηεο 

Ληζαβφλαο. 

 

3.3.2  Πεξηερφκελν 

 

Σν Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκέα εέλαη Ϋλα 

πξφγξακκα – πιαέζην θνηλνηηθάο δξΪζεο ζην πεδέν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκέαο. Απνηειεέ ηελ θνηλά πιαηθφξκα γηα θνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα ππνζηάξημεο 

ζηνπο ηνκεέο ηεο ηθαλφηεηαο θαηλνηνκέαο θαη ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

αληηκεησπέδεη ζπκπιεξσκαηηθΪ πεξηβαιινληηθΪ θαη ελεξγεηαθΪ δεηάκαηα. Ηδηαέηεξε 

βαξχηεηα δέλεηαη ζηηο αλΪγθεο ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ (ΜΜΔ). 

Σε ρξνληθά πεξένδν 2007-2013, γχξσ ζηηο 350.000 κηθξΫο θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο 

(ΜΜΔ) ζα ιΪβνπλ ρξεκαηνδνηηθά ππνζηάξημε, κε ηε κνξθά ηεο επηρνξάγεζεο, χςνπο 3,6 

δηζ. επξψ απφ ηελ Δ.Δ. ψζηε λα επελδχζνπλ ζε φιεο ηηο κνξθΫο θαηλνηνκέαο θαη 

αλΪπηπμεο. 

Σν πξφγξακκα απηφ ζα ππνζηεξέμεη δξΪζεηο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξάζεηο 

θαη ηε βηνκεραλέα λα θαηλνηνκάζνπλ. Θα εληζρχζεη επέζεο ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθάο 

απφδνζεο θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο, ηηο θηιηθΫο πξνο ην πεξηβΪιινλ 

ηερλνινγέεο θαη κέα θαιχηεξε ρξάζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξέαο θαη επηθνηλσλέαο 

(ICT). 

                                                 
29

 http://ec.europa.eu/cip 
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Σν πξφγξακκα – πιαέζην δελ θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγηθάο 

αλΪπηπμεο θαη επέδεημεο. πκβΪιεη, φκσο, ζηε γεθχξσζε ηνπ ρΪζκαηνο κεηαμχ Ϋξεπλαο 

θαη θαηλνηνκέαο θαη πξνΪγεη θΪζε κνξθά θαηλνηνκέαο. 

 

3.3.3  ηφρνη 

 

Οη ζηφρνη ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκέα, 

εέλαη: 

 Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ, ηδέσο ησλ ΜΜΔ. 

 ΔλζΪξξπλζε θΪζε κνξθάο θαηλνηνκέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο νηθνινγηθάο 

θαηλνηνκέαο. 

 ΔπηηΪρπλζε ηεο αλΪπηπμεο κηαο βηψζηκεο, αληαγσληζηηθάο, θαηλνηφκνπ θαη ρσξέο 

απνθιεηζκνχο, θνηλσλέαο ηεο πιεξνθνξέαο. 

 Πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθάο απφδνζεο θαη ησλ λΫσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο 

ζε φινπο ηνπο ηνκεέο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κεηαθνξψλ. 

 

3.3.4  ΔπηιΫμηκνη Σνκεέο 

 

ΔλΫξγεηα, θαηλνηνκέα, ππεξεζέεο, λΫεο ηερλνινγέεο, ηειεπηθνηλσλέεο, πνιηηηθά γηα ηηο 

ΜΜΔ, ηνπξηζκφο θ.Ϊ. 

 

3.3.5  Γηθαηνχρνη Tνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

ΔξεπλεηηθΪ θΫληξα, νξγαληζκνέ, επηκειεηάξηα, ΜΜΔ, ηξΪπεδεο, ηακεέα επελδχζεσλ, 

ελψζεηο, λνκηθΪ πξφζσπα, νκνζπνλδέεο, δεκφζηεο αξρΫο θ.Ϊ. 

 

3.3.6  Γνκά Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

Σν πξφγξακκα-πιαέζην πεξηιακβΪλεη 3 εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα (ππφπξνγξΪκκαηα): 

1. Σν πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκέα». 

2. Σν πξφγξακκα «Τπνζηάξημε ηεο πνιηηηθάο γηα ηηο ηερλνινγέεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)». 

3. Σν πξφγξακκα «Δπθπάο ΔλΫξγεηα-Δπξψπε». 
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Σε δηαρεέξηζε θΪζε εηδηθνχ πξνγξΪκκαηνο αλαιακβΪλεη μερσξηζηά επηηξνπά δηαρεέξηζεο, 

ελψ πξνβιΫπεηαη μερσξηζηφ εηάζην πξφγξακκα δξΪζεο (πξνηεξαηφηεηεο) γηα θΪζε 

ππνπξφγξακκα, ζην πιαέζην ηνπ νπνέν εθδέδνληαη νη αληέζηνηρεο πξνθεξχμεηο. 

 

3.3.7  Πξνυπνινγηζκφο 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πιαηζένπ γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

Καηλνηνκέα εέλαη ζπλνιηθΪ 3.621.300.000 €, απφ ηα νπνέα: 

 

 Πνζνζηφ 60% (Πεξέπνπ 2.172.780.000€) ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκέα». 

 Πνζνζηφ 20% (Πεξέπνπ 724.260.000€) ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο «Τπνζηάξημε ηεο πνιηηηθάο γηα ηηο ΣΠΔ» 

 Πνζνζηφ 20% (Πεξέπνπ 724.260.000€) ρξεζηκνπνηεέηαη γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο «Δπθπάο ελΫξγεηα γηα ηελ Δπξψπε». 

 

3.3.8  ΚνηλνηηθΪ ΥξεκαηνδνηηθΪ ΜΫζα 

 

Σα θνηλνηηθΪ ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζε νξηζκΫλα ζηΪδηα ηνπ θχθινπ δσάο ηνπο: 

αξρηθά ψζεζε, εθθέλεζε, επΫθηαζε θαη κεηαβέβαζε επηρεέξεζεο. 

Σα ζρεηηθΪ κΫζα θαιχπηνπλ επέζεο ηηο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ΜΜΔ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ηερλνινγηθά αλΪπηπμε, ε θαηλνηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

νηθνινγηθάο θαηλνηνκέαο, θαη ε κεηαθνξΪ ηερλνινγέαο, θαζψο θαη ε δηζπλνξηαθά επΫθηαζε 

ησλ εκπνξηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηάησλ. 

 

Σα κΫζα απηΪ εέλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. ν κεραληζκφο πςειάο αλΪπηπμεο θαη θαηλνηνκέαο γηα ηηο ΜΜΔ (GIF) 

2. ν κεραληζκφο εγγπάζεσλ ππΫξ ησλ ΜΜΔ (SMEG). 

3. ην ζχζηεκα ελέζρπζεο ησλ ηθαλνηάησλ (CBS). 
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3.3.9  Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Καη Καηλνηνκέα» 

 

Σν Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκέα» απεπζχλεηαη ζηηο ΜηθξΫο θαη 

Μεζαέεο Δπηρεηξάζεηο – απφ λΫεο επηρεηξάζεηο πςειάο ηερλνινγέαο Ϋσο θαη κηθξΫο 

νηθνγελεηαθΫο επηρεηξάζεηο – θαη ζηνρεχεη ζηελ ππνζηάξημε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζηελ θαηλνηνκέα. Δλζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνπο ελ δπλΪκεη 

επηρεηξεκαηέεο ηφζν γεληθΪ, φζν θαη ζπγθεθξηκΫλεο νκΪδεο ζηφρνπο (φπσο λΫνπο ζε ειηθέα, 

γπλαέθεο).  

 

Γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ην Πξφγξακκα ζα αλαπηχμεη κηα ζεηξΪ απφ δξΪζεηο 

φπσο: 

 

Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγέα – αλΪπηπμε ΜΜΔ 

θαη ησλ επελδχζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκέαο. 

Ζ δξΪζε απηά πεξηιακβΪλεη: α) δηεπθφιπλζε ρξεκαηνδφηεζεο, β) αχμεζε φγθνπ 

επελδχζεσλ, γ) αχμεζε θεθαιαέσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη δ) βειηέσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβΪιινληνο γηα ηηο ΜΜΔ. 

 

Γεκηνπξγέα επλντθνχ πεξηβΪιινληνο γηα ηελ ζπλεξγαζέα ησλ ΜΜΔ (κε Ϋκθαζε ζηε 

δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα). 

ηε δξΪζε απηά ζπκπεξηιακβΪλνληαη ελΫξγεηεο φπσο: α) ελζΪξξπλζε δηαζπλνξηαθψλ 

ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξάζεηο θαη παξΪγνληεο θαηλνηνκέαο, β) ζπκκεηνρά ΜΜΔ ζηνλ ηνκΫα 

ηεο επξσπατθάο θαη δηεζλνχο ηππνπνέεζεο θαη γ) πξνψζεζε επηρεηξεκαηηθάο ζπλεξγαζέαο, 

ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, φζν θαη κΫζσ δηθηχνπ ΜΜΔ. 

 

Τπνζηάξημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκέα. 

ΠεξηιακβΪλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ: α)ηε ζπιινγά ζηνηρεέσλ, ηελ αλΪιπζε 

απφδνζεο θαη ηελ αλΪπηπμε πνιηηηθάο, β)ηελ πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη γ)ηελ ακνηβαέα κΪζεζε δηνηθάζεσλ (εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ). 
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3.3.10  Πξφγξακκα «Τπνζηάξημε Σεο Πνιηηηθάο Γηα Σηο ΣΠΔ» 

 

Σν Πξφγξακκα «Τπνζηάξημε ηεο πνιηηηθάο γηα ΣΠΔ» Ϋρεη ζηφρν ηελ πηνζΫηεζε ησλ ΣΠΔ 

ηφζν απφ ηνλ δεκφζην, φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, κε ζθνπφ ηε βειηέσζε ηεο 

επέδνζεο ζηα πεδέα ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Οη δξΪζεηο ηηο νπνέεο πεξηιακβΪλεη εέλαη νη αθφινπζεο: α) αλΪπηπμε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Πιεξνθνξηψλ – ελέζρπζε ηεο εζσηεξηθάο αγνξΪο γηα πξντφληα θαη 

ππεξεζέεο ΣΠΔ, β) ελζΪξξπλζε ηεο θαηλνηνκέαο κΫζσ πηνζΫηεζεο ΣΠΔ θαη επελδχζεσλ ζε 

απηΫο (κε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηηο δηαδηθαζέεο, ζηηο ππεξεζέεο θαη ζηα πξντφληα 

πνπ βαζέδνληαη ζηηο ΣΠΔ, ηδέσο ζηηο ΜΜΔ θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο) θαη γ) αλΪπηπμε 

κηαο θνηλσλέαο ησλ πιεξνθνξηψλ ρσξέο απνθιεηζκνχο θαη παξνρά απνηειεζκαηηθφηεξσλ 

θαη απνδνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ ζε ηνκεέο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, θαζψο θαη βειηέσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσάο. 

 

3.3.11  Πξφγξακκα «Δπθπάο ΔλΫξγεηα Γηα Σελ Δπξψπε» 

 

ηφρνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο «Δπθπάο ΔλΫξγεηα – Δπξψπε» εέλαη ε ππνζηάξημε ηεο 

βηψζηκεο αλΪπηπμεο, φζνλ αθνξΪ ηελ ελΫξγεηα, θαζψο θαη λα ζπκβΪιιεη ζηελ επέηεπμε 

ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο πεξηβαιινληηθάο πξνζηαζέαο, ηεο αζθΪιεηαο u964 ηνπ 

εθνδηαζκνχ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Οη δξΪζεηο, κΫζα απφ ηηο νπνέεο ζα επηηεπρζνχλ νη παξαπΪλσ ζηφρνη εέλαη θπξέσο 

νη αθφινπζεο: α) ηφλσζε ελεξγεηαθάο απφδνζεο θαη νξζνινγηθά ρξάζε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, β) πξνψζεζε λΫσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελΫξγεηαο θαζψο θαη ζηάξημε 

ελεξγεηαθάο δηαθνξνπνέεζεο θαη γ) πξνψζεζε ρξάζεο λΫσλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελΫξγεηαο ζηηο κεηαθνξΫο. 
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3.4.  Σα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα Καη Σν Σακεέν πλνράο
30

 

 

3.4.1  Σα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα 

 

Σα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα Ϋρνπλ ζρεδηαζηεέ πξνθεηκΫλνπ λα ζπκβΪιινπλ ζηε κεέσζε ησλ 

δηαθνξψλ φζνλ αθνξΪ ηα επέπεδα αλΪπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ θαη λα πξνσζάζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλνρά εληφο ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο (εληαέα αγνξΪ). ην 

πιαέζην απηφ, ε Δπξσπατθά ·λσζε ζπγρξεκαηνδνηεέ πεξηθεξεηαθΫο θαη νξηδφληηεο δξΪζεηο 

ζηα θξΪηε κΫιε, κΫζσ πξνγξακκΪησλ ζηνπο ηνκεέο ηεο γεσξγέαο, πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ ππνζΫζεσλ. ΠξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ε δηαρεέξηζε ησλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ε επηινγά ησλ Ϋξγσλ γέλεηαη ζε εζληθφ ά / θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. 

Απηά ε θνηλνηηθά πνιηηηθά ππΫξ ησλ πεξηθεξεηψλ, κε ηελ ππνζηάξημε ησλ ηνπηθψλ 

θνξΫσλ, βαζέδεηαη ζηελ επεμεξγαζέα πνιπεηψλ πξνγξακκΪησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

απφ ηα δχν ΓηαξζξσηηθΪ ΔπξσπατθΪ Σακεέα θαη ην Σακεέν πλνράο. 

  

1. Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο – Δ.Σ.Π.Α. (Fonds Europeen de 

Developpement Regional – FEDER) 

 

Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν απφ πιεπξΪο πφξσλ, δηαξζξσηηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθάο 

·λσζεο. Δηδηθφηεξα ζπκβΪιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ΠξνγξακκΪησλ – ·ξγσλ ππνδνκψλ 

θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ ελέζρπζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ησλ επελδχζεσλ ζηνπο 

ηνκεέο Παηδεέαο – Τγεέαο, ησλ ελεξγεηψλ ζε θνηλνηηθφ επέπεδν, ηδέσο γηα κεζνξηαθΫο 

πεξηνρΫο, ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ 

εξγαζέαο, ηελ αλΪπηπμε ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ κΫηξσλ θαη ησλ κΫηξσλ αμηνιφγεζεο θαη 

βνάζεηαο ζηηο ΜηθξΫο θαη Μεζαέεο Δπηρεηξάζεηο. 

 

2. Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν – Δ.Κ.Σ. (Fonds Social Europeen – FSE) 

 

Γηαξζξσηηθφ Σακεέν ηεο ·λσζεο πνπ ζπκκεηΫρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηψλ 

επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελεξγεηψλ ελέζρπζεο 

γηα πξνζιάςεηο ζε ζΫζεηο δηαξθνχο απαζρφιεζεο, θαηλνηφκνπ ραξαθηάξα γηα ηελ 

                                                 
30

 http://europa.eu 



 72 

αλΪπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο, ελεξγεηψλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξνράο ζπκβνπιψλ ζε αλΫξγνπο. 

Σα ηξΫρνληα πξνγξΪκκαηα ιεηηνπξγνχλ απφ 1ε Ηαλνπαξένπ 2007 Ϋσο 31 

Γεθεκβξένπ 2013, κε πξνυπνινγηζκφ 277 δηζ. επξψ γηα ηα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα, θαη 70 

δηζ. επξψ γηα ην Σακεέν πλνράο. Μαδέ κε ηελ Κνηλά Γεσξγηθά Πνιηηηθά, ηα δηαξζξσηηθΪ 

ηακεέα θαη ην ηακεέν ζπλνράο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θνκκΪηη ηεο ζπλνιηθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεέ ε Δ.Δ., θαη ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ ηεο Δ.Δ. 

 

3.4.2  Σν Σακεέν πλνράο
31

 

 

Σν Σακεέν πλνράο ηδξχζεθε ην 1994 θαη νξέζηεθε φηη ε δξΪζε ηνπ εέλαη ζπκπιεξσκαηηθά 

εθεέλεο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ, ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ θαη ησλ 

Ϊιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ θαη Ϋρεη ζηφρν λα ζπκβΪιιεη ζηελ ελέζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο ζπλνράο ηεο Κνηλφηεηαο θαη λα ππνζηεξέμεη ηα ιηγφηεξν 

εχπνξα επξσπατθΪ θξΪηε κΫιε. ΠξαθηηθΪ θαιχπηεη ηα λΫα θξΪηε κΫιε θαζψο θαη ηελ 

ΔιιΪδα θαη ηελ Πνξηνγαιέα. Ζ Ηζπαλέα ζα εέλαη δηθαηνχρνο αιιΪ ζε κεηαβαηηθά βΪζε. 

Σν Σακεέν πλνράο ελδηαθΫξεη ην ζχλνιν ηεο επηθξΪηεηαο θαη παξΫρεη 

ρξεκαηνδνηηθά ζπλδξνκά ζε Ϋξγα ά ζε αλεμΪξηεηα απφ ηερληθά θαη ρξεκαηνδνηηθά Ϊπνςε 

ζηΪδηα Ϋξγσλ ά ζε νκΪδεο Ϋξγσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε κέα νξαηά ζηξαηεγηθά θαη 

ζρεκαηέδνπλ Ϋλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν θαη ηα νπνέα ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ θαζνξέδνληαη ζηε ζπλζάθε γηα ηελ Δπξσπατθά ·λσζε ζηνλ ηνκΫα ηνπ πεξηβΪιινληνο 

θαη ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξψλ.  

Σν Σακεέν πλνράο κπνξεέ, επέζεο, λα ρνξεγεέ ελέζρπζε γηα ηε ζχληαμε 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ κειεηψλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηα Ϋξγα θαη ηε ιάςε κΫηξσλ ηερληθάο 

ππνζηάξημεο ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο. 

ΚαλΫλα απφ ηα πξνηεηλφκελα πξνο Ϋληαμε  Ϋξγα,  δελ κπνξεέ λα ρξεκαηνδνηεζεέ 

απφ ην Σακεέν πλνράο θαη ηαπηφρξνλα απφ ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ), ην  Δπξσπατθφ  Γεσξγηθφ 

Σακεέν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ – Σκάκα Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΓΣΠΔ)  ά ην 

Υξεκαηνδνηηθφ ΜΫζν  Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηεέαο (ΥΜΠΑ). 
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ηε λΫα πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007-2013, ζχκθσλα κε ην λΫν ρΫδην Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ, ην νπνέν ζπδεηεέηαη ζε επέπεδν πκβνπιένπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ., 

ηξνπνπνηεέηαη  ε θηινζνθέα ιεηηνπξγέαο ηνπ Σακεένπ πλνράο αθνχ πιΫνλ ην Σακεέν 

ζπγρξεκαηνδνηεέ Ϋξγα / παξεκβΪζεηο, νη νπνέεο απνηεινχλ κΫξνο πνιπεηψλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ. Χο εθ ηνχηνπ νη δηαδηθαζέεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζρεδηαζκνχ, πινπνέεζεο θαζψο θαη δηαρεέξηζεο απηψλ ησλ Ϋξγσλ αθνινπζνχλ ηηο 

δηαδηθαζέεο πνπ δηΫπνπλ ηα επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα, ζην πιαέζην ιεηηνπξγέαο φισλ 

ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ (ΔΣΠΑ, ΔΚΣ) αλαθεξφκελεο πιΫνλ ζε Πξφγξακκα θαη φρη ζε 

κεκνλσκΫλα Ϋξγα. 

Γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, νη γεληθΫο δηαηΪμεηο γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο 

πξνβιΫπνπλ φηη ην Σακεέν πλνράο εληζρχεη δξΪζεηο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ «χγθιηζε». 

θνπφο ηνπ ζηφρνπ απηνχ εέλαη ε επηηΪρπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

ιηγφηεξν αλαπηπγκΫλσλ πεξηθεξεηψλ κΫζσ ηεο βειηέσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλΪπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. 

Ζ αλψηαηε ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ηνπ Σακεένπ πλνράο ζηηο δεκφζηεο 

δαπΪλεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζηα θξΪηε κΫιε Ϋρεη νξηζηεέ ζην 85%. 

θνπφο ηνπ Σακεένπ πλνράο εέλαη ε ελέζρπζε ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο 

ζπλνράο ηεο Δ.Δ. κε πξννπηηθά ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλΪπηπμεο. 

 

3.4.3  ηφρνη Σσλ Σακεέσλ  Γηα Σελ Πεξένδν 2007-2013
32

 

 

Σα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα θαη ηα Ϊιια πθηζηΪκελα νηθνλνκηθΪ φξγαλα ζπλεηζθΫξνπλ, 

θαζΫλα κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζηελ πξαγκαηνπνέεζε ηξηψλ θπξέσλ ζηφρσλ επεμεξγαζκΫλσλ 

βΪζεη ησλ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ πνπ ππνβΪιινληαη απφ ηα θξΪηε κΫιε θαη εέλαη 

ζπγθεληξσκΫλα ζε πεξηθΫξεηεο ζχκθσλα κε θνηλΪ θξηηάξηα αλΪπηπμεο θαη πξνβιάκαηα. 

Γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ λΫνη αληηθεηκεληθνέ ζηφρνη, κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ αλΫξρεηαη ζε 347.41 δηζ. επξψ ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο. Οη ζηφρνη 

παξακΫλνπλ ηξεηο, φπσο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2000-2006, αιιΪδεη φκσο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Γηα ηελ έδηα πεξένδν πξνηεέλνληαη ηξέα ηακεέα σο ρξεκαηνδνηηθΪ κΫζα 

ηεο πεξηθεξεηαθάο πνιηηηθάο (Σακεέν πλνράο, ΔΣΠΑ, ΔΚΣ).  
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 Δγλαηέα Οδφο Α.Δ., «Ζ Πνιηηηθά πλνράο ζηελ Πεξένδν 2007-2013. ΠξνηΪζεηο ηεο Δπξσπατθάο 

επηηξνπάο», Ηνχληνο 2005. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5  

ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΝΔΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ  

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2007-2013 

 

ΣΟΥΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

/ ΜΔΑ 
ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΣΖΣΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ 

«χγθιηζε» 

 

ΠεξηθεξεηαθΪ & 

ΔζληθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα 

ΔΣΠΑ 

ΔΚΣ 

ΠεξηθΫξεηεο κε θαηΪ 

θεθαιάλ ΑΔΠ <75% 

ηνπ Μ.Ο. ηεο ΔΔ-27 

 Καηλνηνκέα 

 ΠεξηβΪιινλ / 

Πξφιεςε θηλδχλσλ 

 Πξνζβαζηκφηεηα 

 ΤπνδνκΫο 

 Αλζξψπηλνη πφξνη 

 Γηνηθεηηθά ηθαλφηεηα 

67,34% 

177,8 δηζ. επξψ 

ηαηηζηηθφ 

απνηΫιεζκα: 

ΠεξηθΫξεηεο κε θαηΪ 

θεθαιάλ ΑΔΠ <75% 

ζηελ ΔΔ-27 θαη >75% 

ζηελ ΔΔ-27 

8,38% 

22,14 δηζ. επξψ 

Σακεέν πλνράο 

ΚξΪηε κΫιε κε θαηΪ 

θεθαιάλ ΑΔΔ <90% 

ηνπ Μ.Ο. ηεο ΔΔ-27 

 ΜεηαθνξΫο (ΣΔΝ) 

 Βηψζηκεο κεηαθνξΫο 

 ΠεξηβΪιινλ 

 Αλαλεψζηκεο πεγΫο 

ελΫξγεηαο 

23,86% 

62,99 δηζ. επξψ 

«Πεξηθεξεηαθά 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

& Απαζρφιεζε» 

ΠεξηθεξεηαθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα 

(ΔΣΠΑ) & ΔζληθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα 

(ΔΚΣ) 

Σα θξΪηε κΫιε 

πξνηεέλνπλ θαηΪινγν 

ησλ πεξηθεξεηψλ 

(NUTS 1 ά NUTS 2) 

 Καηλνηνκέα 

 ΠεξηβΪιινλ / 

Πξφιεςε θηλδχλσλ 

 Πξνζβαζηκφηεηα 

 Δπξσπατθά 

ζηξαηεγηθά 

απαζρφιεζεο 

83,44% 

48,31 δηζ. επξψ 

«ηαδηαθά Δέζνδνο» 

ΠεξηθΫξεηεο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην 

ηφρν 1 ηελ πεξένδν 

2000-2006 θαη δελ 

θαιχπηνληαη απφ ην 

ηφρν «χγθιηζε»  

16,56% 

9,58 δηζ. επξψ 

«Δπξσπατθά 

Δδαθηθά 

πλεξγαζέα» 

ΓηαζπλνξηαθΪ & 

ΓηαθξαηηθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα & 

Γέθηπα (ΔΣΠΑ) 

πλνξηαθΫο πεξηθΫξεηεο 

& κεγΪιεο πεξηθΫξεηεο 

δηαθξαηηθάο 

ζπλεξγαζέαο 

 Καηλνηνκέα 

 ΠεξηβΪιινλ / 

Πξφιεςε θηλδχλσλ 

 Πξνζβαζηκφηεηα 

 Πνιηηηζκφο, 

Δθπαέδεπζε 

35,61% 

ΓηαζπλνξηαθΪ 

12,12% ΔΜΓ 

47,73% ΓηαθξαηηθΪ 

4,54% Γέθηπα 

 



 75 

ηνλ Πέλαθα 5 παξαηέζεληαη ελ ζπληνκέα νη πξνηΪζεηο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο γηα ηε 

πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007-2013. Οη πξνηΪζεηο ηηο Δπηηξνπάο ζπκβαδέδνπλ κε ηελ αξρά 

ηεο ζπγθΫληξσζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 ηφρνο «χγθιηζε» (πξψελ ηφρνο 1) 

 

Ο ζηφρνο χγθιηζε Ϋρεη ζθνπφ λα επηηαρχλεη ηελ νηθνλνκηθά ζχγθιηζε ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκΫλσλ πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκΫλα, εζηηΪδεη ζηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ 

αλΪπηπμεο θαη απαζρφιεζεο ρΪξε ζηελ επΫλδπζε ζε θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο, 

θαηλνηνκέα θαη θνηλσλέα ηεο γλψζεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο 

αιιαγΫο, πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνέθεζεο. Ο ζηφρνο 

«χγθιηζε» ζα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφηαην ξφιν, θπξέσο ζηα λΫα θξΪηε κΫιε πνπ 

αληηκεησπέδνπλ απνθιέζεηο αλΪπηπμεο, πξσηνθαλεέο γηα ηελ ·λσζε, ζα εζηηΪζεη ζηηο 

πεξηθΫξεηεο ησλ νπνέσλ ην θαηΪ θεθαιά αθαζΪξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔγρΠ) εέλαη 

κηθξφηεξν απφ ην 75% ηνπ θαηΪ θεθαιά ΑΔΠ ηεο δηεπξπκΫλεο Δ.Δ. – γεγνλφο πνπ ηζρχεη 

θπξέσο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ λΫσλ θξαηψλ κειψλ. 

Γηα λα παγησζνχλ ηα θεθηεκΫλα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνγξακκΪησλ, πξνβιΫπεηαη 

κεηαβαηηθά θαη εηδηθά ζηάξημε, πξννδεπηηθΪ θζέλνπζα κΫρξη ην 2013, γηα ηηο πεξηθΫξεηεο 

πνπ ζα μεπεξΪζνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 75% ιφγσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ απνηειΫζκαηνο ηεο 

δηεχξπλζεο, ν ζηφρνο χγθιηζε ζα θαιχπηεη, φπσο θαη παιαηφηεξα, ηηο παξεκβΪζεηο ηνπ 

Σακεένπ πλνράο ζηα θξΪηε κΫιε, ην αθαζΪξηζην εζληθφ εηζφδεκα (ΑΔΔ) ησλ νπνέσλ 

εέλαη κηθξφηεξν ηνπ 90% ηνπ κΫζνπ ηεο ΔΔ-27, Ϋηζη ψζηε λα κπνξΫζνπλ λα θαιχςνπλ ηα 

θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη λνκηζκαηηθάο Ϋλσζεο. Οη δξΪζεηο ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη απφ ηα ηξέα ηακεέα (πλνράο, ΔΣΠΑ, ΔΚΣ). Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

ελ ιφγσ πνιηηηθάο εέλαη 282.855 δηζ. επξψ ζε ηξΫρνπζεο ηηκΫο. Οη πην απφθεληξεο 

πεξηθΫξεηεο ζα επσθειεζνχλ απφ εηδηθά ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

 ηφρνο «Πεξηθεξεηαθά Αληαγσληζηηθφηεηα & Απαζρφιεζε» (πξψελ ηφρνο 2) 

 

Ο ζηφρνο Πεξηθεξεηαθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε αθνξΪ ηνλ ππφινηπν -εθηφο 

ηνπ ζηφρνπ χγθιηζε - Δπξσπατθφ ρψξν θαη θαιχπηεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε 54.965 δηζ. 

επξψ απφ ην ΔΣΠΑ θαη ην ΔΚΣ. Πξνηεέλεηαη δηηηά πξνζΫγγηζε. Πξφθεηηαη αθελφο, γηα ηελ 

ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηνο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ, κΫζσ 

πξνγξακκΪησλ πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο, πξνβιΫπνληαο ηηο νηθνλνκηθΫο θαη θνηλσληθΫο 



 76 

αιιαγΫο θαη πξνσζψληαο ηελ θαηλνηνκέα, ηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα, ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ. ΑθεηΫξνπ, 

κΫζσ εζληθψλ πξνγξακκΪησλ ά πξνγξακκΪησλ θαηΪιιεινπ ρσξνηαμηθνχ επηπΫδνπ, ηα 

νπνέα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΚΣ, ζηφρνο εέλαη, ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθά 

ζηξαηεγηθά απαζρφιεζεο, ε ελέζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ θαη ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη ε αλΪπηπμε ησλ αγνξψλ εξγαζέαο, πνπ εέλαη πξνζαλαηνιηζκΫλεο ζηελ 

θνηλσληθά Ϋληαμε. Γηα ηελ Ϋληαμε ζην ζηφρν απηφ, ηα θξΪηε κΫιε ζα πξνηεέλνπλ Ϋλαλ 

θαηΪινγν κε ηηο πεξηθΫξεηεο γηα ηηο νπνέεο ζα ππνβΪινπλ πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ην ΔΣΠΑ. Ο πξνθαηαξθηηθφο πξνζδηνξηζκφο ρσξηθψλ δσλψλ ηεο ·λσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεέηαη ππφ ηνλ ηξΫρνληα ζηφρν 2 ζα θαηαξγεζεέ. Οη πεξηθΫξεηεο ηνπ ηξΫρνληνο 

ζηφρνπ 1 πνπ, ην 2007, δε ζα εέλαη επηιΫμηκεο γηα ην ζηφρν «χγθιηζε», ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθάο ηνπο αλΪπηπμεο, ζα ιΪβνπλ ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ «Αληαγσληζηηθφηεηα» 

εηδηθά θαη κεηαβαηηθά ελέζρπζε (phasing-in), πξννδεπηηθΪ θζέλνπζα κΫρξη ην 2013, γηα 

ηελ εδξαέσζε ηεο θΪιπςεο ηεο θαζπζηΫξεζάο ηνπο. 

 

 ηφρνο «Δπξσπατθά Δδαθηθά πλεξγαζέα» (πξψελ ηφρνο 3) 

 

Ο ζηφρνο Δπξσπατθά Δδαθηθά πλεξγαζέα ρξεκαηνδνηεέηαη εμ' νινθιάξνπ νπφ ην ΔΣΠΑ 

κε 7,75 δηζ. επξψ. Αληηθεέκελν απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πνπ εκπλΫεηαη απφ ηελ εκπεηξέα ηεο 

θνηλνηηθάο πξσηνβνπιέαο Interreg ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, εέλαη ε ελδπλΪκσζε ηεο 

ζπλεξγαζέαο ζε ηξέα επέπεδα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηεο δηαζπλνξηαθάο ζπλεξγαζέαο, κΫζσ 

θνηλψλ πξνγξακκΪησλ, ηεο ζπλεξγαζέαο ζε επέπεδν δηαθξαηηθψλ πεξηνρψλ (δηαθξαηηθά 

ζπλεξγαζέα), θαη ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο θαη αληαιιαγάο εκπεηξηψλ ζε φιε ηελ ·λσζε 

(δηαπεξηθεξεηαθά απλεξγαζέα). Ο ζηφρνο «πλεξγαζέα» ζα εληζρχζεη ηελ ηζφξξνπε, 

αξκνληθά θαη βηψζηκε αλΪπηπμε ηεο ·λσζεο. Ζ δηαζπλνξηαθά ζπλεξγαζέα ζα θαιχςεη ηηο 

πεξηθΫξεηεο πνπ βξέζθνληαη θαηΪ κάθνο ησλ εζσηεξηθψλ ρεξζαέσλ ζπλφξσλ θαη 

νξηζκΫλσλ εμσηεξηθψλ ρεξζαέσλ ζπλφξσλ, θαζψο θαη νξηζκΫλεο πεξηθΫξεηεο πνπ 

βξέζθνληαη ζηα ζαιΪζζηα ζχλνξα. Δπέζεο, ζα ζπκβΪιεη ζηα δηαζπλνξηαθΪ ζθΫιε ηνπ 

κειινληηθνχ Δπξσπατθνχ ΜΫζνπ Γεηηλέαζεο θαη χκπξαμεο (ΔΜΓ) θαη ηνπ 

Πξνεληαμηαθνχ ΜΫζνπ. Σα κΫζα απηΪ θαινχληαη λα αληηθαηαζηάζνπλ ηα ζεκεξηλΪ 

πξνγξΪκκαηα Phare, Tacis, MEDA, CARDS, ISPA θαη Sapard. Όιε ε επηθξΪηεηα ηεο 

·λσζεο εέλαη επηιΫμηκε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επξσπατθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζέαο θαη 

αληαιιαγάο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ: 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔ  

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

 

4.1  ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

Οη επηδνηάζεηο απνηεινχλ πνζφ ρξεκΪησλ πνπ ρνξεγεέηαη ζε κηα επηρεέξεζε αθνχ 

αθνινπζεζεέ ε ζρεηηθά δηαδηθαζέα ππνβνιάο αέηεζεο. Γελ θαηαβΪιινληαη ηφθνη θαη 

ζπλάζσο δελ ππΪξρεη απαέηεζε γηα πιεξσκά ησλ ρνξεγνχκελσλ θεθαιαέσλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη φξνη ηεο επηρνξάγεζεο. ε αξθεηΫο πεξηπηψζεηο γηα 

ηε ιάςε ηεο επηρνξάγεζεο πξνυπνηέζεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρά ηνπ επηρεηξεκαηέα 

ζηελ επΫλδπζε κε θΪπνηα έδηα θεθΪιαηα. Οη επηρνξεγάζεηο ρνξεγνχληαη απφ θξαηηθνχο 

θνξεέο θαη θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, απφ ηελ Δπξσπατθά ·λσζε θαη απφ Ϊιινπο 

νξγαληζκνχο. Ζ ππνβνιά θαη Ϋγθξηζε ηεο αέηεζεο, θαζψο επέζεο θαη νη δηαδηθαζέεο 

δηΪζεζεο ηεο επηρνξάγεζεο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν, πφξνπο θαη πξνζπΪζεηα, ζηνηρεέα πνπ 

πξΫπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ σο «θφζηνο» γηα ηελ επηρεέξεζε
33

.  

 

Μηα επηρεέξεζε κπνξεέ λα αλαηξΫμεη ζε δχν θαηεγνξέεο επηδνηάζεσλ: 

 

 Δπηδνηάζεηο απφ εζληθνχο / επξσπατθνχο πφξνπο (ζπγρξεκαηνδνηάζεηο) 

 Δπηδνηάζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο 

 

 

 

 

                                                 
33

 EOMMEX, (2008), “Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα». 
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4.2  Γ΄ Κνηλνηηθφ Γ΄ Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο (Γ΄ ΚΠ 2000 – 2006) 

 

4.2.1 Έλλνηα Καη Πεξηερφκελν Σνπ Γ΄ ΚΠ 

 

Σελ πεξένδν 2000-2006, ε ΔιιΪδα εληζρχεηαη κε ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηα ΓηαξζξσηηθΪ 

Σακεέα ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο ζηα πιαέζηα ηεο Δπξσπατθάο Πεξηθεξεηαθάο Πνιηηηθάο. 

Οη πφξνη απηνέ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα πςειφηεξε καθξνπξφζεζκε αλΪπηπμε, 

νδεγνχλ ζε πξαγκαηηθά ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο νηθνλνκέεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ζπκβΪινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ ειιεέςεσλ ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο 

δσάο, θπξέσο ζηνπο ηνκεέο ησλ ππνδνκψλ, ηεο αλΪπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ζηάξημε πνπ παξΫρεη ζηελ ΔιιΪδα ε Δπξσπατθά ·λσζε 

πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ α) ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο β) ησλ Κνηλνηηθψλ 

Πξσηνβνπιηψλ θαη γ) ηνπ Σακεένπ πλνράο. 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο εέλαη Ϋλα Ϋγγξαθν πνπ εγθξέλεηαη απφ ηελ 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά, ζε ζπκθσλέα κε ην ελδηαθεξφκελν θξΪηνο κΫινο, κεηΪ απφ 

εθηέκεζε ηνπ ρεδένπ πνπ Ϋρεη ππνβιεζεέ απφ ην Ϋλα θξΪηνο κΫινο θαη ην νπνέν πεξηΫρεη 

ηε ζηξαηεγηθά θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο δξΪζεο ησλ Σακεέσλ θαη ηνπ θξΪηνπο κΫινπο, ηνπο 

εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπο, ηε ζπκκεηνρά ησλ Σακεέσλ θαη ηνπο ινηπνχο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο. Σν Ϋγγξαθν απηφ δηαηξεέηαη ζε Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη κΫζσ ελφο 

ά πεξηζζνηΫξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ. 

Σν Διιεληθφ θξΪηνο θαη ε Δ.Δ. ρξεκαηνδνηνχλ κέα ζεηξΪ απφ πξνγξΪκκαηα κε 

θχξην ζθνπφ ηελ ελέζρπζε λΫσλ θαη κηθξκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ. Σν θχξην εξγαιεέν κΫζα 

απφ ην νπνέν πινπνηνχληαη νη εληζρχζεηο ησλ λΫσλ θαη ην κηθξψλ επηρεηξάζεσλ εέλαη ην Γ΄ 

Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο. 

Σν Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο 2000-2006 (Γ΄ ΚΠ) απνηειεέ ην κεγαιχηεξν 

αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο καο γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά πεξένδν. Πξφθεηηαη 

γηα Ϋλα θηιφδνμν πξφγξακκα πνπ αληαπνθξέλεηαη ζηηο ζεκεξηλΫο αλΪγθεο θαη κειινληηθΫο 

ζπλζάθεο αληαγσληζκνχ πνπ ζα αληηκεησπέζεη ε ΔιιΪδα ζην δηεζλΫο θαη επξσπατθφ 

πεξηβΪιινλ θαη ηεο επηηξΫπεη λα νινθιεξψζεη φια εθεέλα ηα Ϋξγα θαη ηηο παξεκβΪζεηο πνπ 

εέλαη θαζνξηζηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ αλΪπηπμά ηεο. ρεδηΪζηεθε απφ ηελ ΔιιΪδα θαη 

πινπνηάζεθε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο. Σν Κνηλνηηθφ Πιαέζην 

ηάξημεο αθνξΪ φινπο ηνπο πνιέηεο θαη φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο θαζεκεξηλάο δσάο. 
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  Σν Γ΄ Κ.Π.. εέλαη ην πξντφλ ηεο ζπκθσλέαο ζηελ νπνέα θαηΫιεμαλ ε Διιεληθά 

ΚπβΫξλεζε θαη νη Δπξσπατθά Δπηηξνπά γηα ηηο θνηλνηηθΫο δηαξζξσηηθΫο παξεκβΪζεηο ζηελ 

ΔιιΪδα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2000-2006. Καηαξηέζηεθε κε βΪζε ην ρΫδην Πεξηθεξεηαθάο 

ΑλΪπηπμεο πνπ ππνβιάζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα ζηελ Δ.Δ.  

Σν θεέκελν ηνπ ΚΠ  ππνγξΪθεθε ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 2000 θαη αλαζεσξάζεθε ηνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 2004, ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2005 θαη ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 2006.  

 

ΠεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεέα: 

 

 Σνπο Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε δξΪζε ησλ θνηλνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ 

 Σε ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ κε ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

θαη ηηο  πξνηεξαηφηεηεο πνπ Ϋρνπλ επηιεγεέ 

 Σν ελδεηθηηθφ ζρΫδην ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζδηνξέδεη γηα θΪζε Ϊμνλα θαη γηα θΪζε 

Ϋηνο ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη 

 Σηο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηνπ Γ΄ ΚΠ 

 

4.2.2  Άμνλεο ηνπ Γ΄ ΚΠ 

 

Οη Ϊμνλεο ηνπ Γ΄ ΚΠ απνηεινχλ θαηεγνξέεο παξεκβΪζεσλ πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο βαζηθΫο 

θαηεπζχλζεηο ηεο αλαπηπμηαθάο ζηξαηεγηθάο ηεο ρψξαο, κΫζσ ηεο νπνέαο ην ΚΠ ζα 

ζπκβΪιεη ζηελ αλΪπηπμε θαη ηε ζχγθιηζε ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο. ΑλαθΫξεηαη φηη ην Γ΄ 

ΚΠ πεξηιακβΪλεη επηΪ Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο: 

 

Άμνλαο 1: ΑλΪπηπμε ησλ Αλζξσπέλσλ Πφξσλ 

Άμνλαο 2: ΜεηαθνξΫο 

Άμνλαο 3: Αληαγσληζηηθφηεηα 

Άμνλαο 4: ΑλΪπηπμε ηεο Τπαέζξνπ θαη Αιηεέαο 

Άμνλαο 5: Πνηφηεηα Εσάο 

Άμνλαο 6: Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο 

Άμνλαο 7: Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε 

 

χκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ ζρΫδην ρξεκαηνδφηεζεο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ αμφλσλ 

πξνηεξαηφηεηαο εέλαη 44.292 εθαη. επξψ γηα ην ζχλνιν ηεο ρξνληθάο πεξηφδνπ. Σα 
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ζπλνιηθΪ θνλδχιηα πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ 

αλΫξρνληαη ζε 22.707 εθαη. επξψ θαη ε πξφζζεηε ζπλδξνκά ηνπ Σακεένπ πλνράο 

αλΫξρεηαη ζε 3.302 εθαη. επξψ. 

 

4.2.3  ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Σα ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηνπ Γ' ΚΠ απεπζχλνληαη ηφζν ζην δεκφζην ηνκΫα π.ρ. 

γηα Ϋξγα πνπ αθνξνχλ ηελ αλΪπηπμε ππνδνκψλ θαη ηε βειηέσζε ππεξεζηψλ πξνο ηνλ 

πνιέηε φζν θαη ζε ηδηψηεο (θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα) γηα πξνγξΪκκαηα πνπ αθνξνχλ 

επηρεηξάζεηο, αγξφηεο, λΫνπο, αλΫξγνπο θιπ. Καηαξηέζηεθε κε βΪζε ην ρΫδην 

Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο πνπ ππνβιάζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα ζηελ Δπηηξνπά ζηηο 29 

επηεκβξένπ 1999.  

 

πγθεθξηκΫλα, γηα ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΚΠ 2000-2006 θαηαξηέζηεθαλ 

θαη πινπνηνχληαη 25 ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα εθ ησλ νπνέσλ  

 

 ηα 11 εέλαη ΣνκεαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα (Ϋλα γηα θΪζε ζπγθεθξηκΫλν ηνκΫα 

δξαζηεξηφηεηαο) θαη αθνξνχλ εζληθΫο ηνκεαθΫο πνιηηηθΫο  

 

 ηα 13 εέλαη ΠεξηθεξεηαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα (ΠΔΠ) (Ϋλα γηα θΪζε κέα απφ 

ηηο 13 δηνηθεηηθΫο πεξηθΫξεηεο ηεο ρψξαο) θαη ζηα νπνέα Ϋρεη θαηαλεκεζεέ ην 1/3 

πεξέπνπ ησλ δηαζΫζηκσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πεξένδν 2000-2006 θαη 

 

 1 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Σερληθά βνάζεηα» πνπ ζηφρν Ϋρεη λα ελδπλακψζεη, λα 

ζηεξέμεη θαη λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ.  

 

Σα ΠξνγξΪκκαηα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο αθνξνχλ φιν ηνλ Διιεληθφ 

πιεζπζκφ. Οη δηθαηνχρνη θαη νη σθεινχκελνη εέλαη νη Ϊλεξγνη, νη λΫνη, νη γπλαέθεο, νη 

ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο, ηα Ϊηνκα θνηλσληθΪ εππαζψλ νκΪδσλ, νη Οξγαληζκνέ Σνπηθάο 

Απηνδηνέθεζεο θαη νη επηρεηξάζεηο ηνπο, νη δεκφζηεο ππεξεζέεο θαη νη νξγαληζκνέ, νη Με 

ΚπβεξλεηηθΫο Οξγαλψζεηο θιπ., ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο παξαγσγηθάο θαη ηεο 

θνηλσληθάο δξαζηεξηφηεηαο (Αγξνηηθά αλΪπηπμε, Μηθξνκεζαέεο Δπηρεηξάζεηο, 

Σνπξηζκφο, Σερλνινγηθά ·ξεπλα θαη Καηλνηνκέα, Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, ΔλΫξγεηα, 
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ΠεξηβΪιινλ, ΚνηλσληθΫο ππνδνκΫο θαη δεκφζηα Τγεέα, ΜεηαθνξΫο, Σειεπηθνηλσλέεο, 

αζηηθά αλΪπηπμε, αλΪπηπμε νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ). 

 

4.2.3.1  ΣνκεαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Σα ηνκεαθΪ πξνγξΪκκαηα αθνξνχλ βαζηθνχο ηνκεέο ηεο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο 

δσάο φπσο: 

  

 Δθπαέδεπζε – Δθζπγρξνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο θαη βειηέσζε ησλ 

ππνδνκψλ.  

 Απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε – ΔπΫλδπζε ζην αλζξψπηλν θεθΪιαην κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο αλεξγέαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαγγεικαηηθάο επαλΫληαμεο 

κΫζα απφ εμαηνκηθεπκΫλε πξνζΫγγηζε. Πνηνηηθά θαηΪξηηζε, πξνζαξκνζκΫλε ζηηο 

αλΪγθεο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο. Πξνψζεζε ησλ έζσλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαη Ϋληαμε ησλ κεηνλεθηνχλησλ νκΪδσλ  

 Γξφκνη, ιηκΪληα, αζηηθά αλΪπηπμε θαη 

 ηδεξφδξνκνη, αεξνδξφκηα, αζηηθΫο ζπγθνηλσλέεο 

Σα δχν απηΪ πξνγξΪκκαηα Ϋρνπλ ζηφρν ηελ νινθιάξσζε ηεο Ϋληαμεο ηεο ρψξαο ζην 

Γηεπξσπατθφ Γέθηπν Μεηαθνξψλ, ηε κεέσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ πεξηθεξεηαθά 

ηεο ζΫζε ζηελ Δ.Δ. θαη ην κεγαιχηεξν ΪλνηγκΪ ηεο πξνο ηελ Αλαηνιηθά Δπξψπε θαη ηα 

ΒαιθΪληα, θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θπθινθνξηαθάο ζπκθφξεζεο, ιακβΪλνληαο 

ππφςε ην πεξηβΪιινλ. 

 Αληαγσληζηηθφηεηα – Πνηθέιεο εληζρχζεηο γηα ηηο επηρεηξάζεηο (θπξέσο ηηο 

κηθξνκεζαέεο) θαη γηα ηελ δεκηνπξγέα λΫσλ επηρεηξάζεσλ, θπξέσο ρΪξε ζε λΫεο κνξθΫο 

ρξεκαηνδφηεζεο, βειηέσζε ηεο ηνπξηζηηθάο πξνζθνξΪο, επΫθηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

δηθηχνπ θαη δηαθνξνπνέεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ. 

 Αγξνηηθά αλΪπηπμε – Δληζρχζεηο ζηηο αγξνηηθΫο εθκεηαιιεχζεηο, ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνέεζεο θαη δηΪζεζεο ζηελ αγνξΪ κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηεο γεσξγέαο , κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηελ βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ πξντφλησλ. Γηαθνξνπνέεζε ηεο αγξνηηθάο νηθνλνκέαο ρΪξε ζε νινθιεξσκΫλεο 

δξΪζεηο ηνπηθάο αλΪπηπμεο.  
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 Αιηεέα - Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εμνξζνινγηζκφο ηεο 

παξαγσγάο , ιακβΪλνληαο ππφςε ηελ πξνζηαζέα ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

πεξηβΪιινληνο.  

 ΠεξηβΪιινλ – ΓηαζθΪιηζε ηεο νξζνινγηθάο δηαρεέξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

Πξνζαξκνγά ζηηο επξσπατθΫο πξνδηαγξαθΫο ζε φηη αθνξΪ ην πφζηκν λεξφ, ηα ιχκαηα 

θαη ηα απφβιεηα. Πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνέεζε θαη παηδεέα.   

 Πνιηηηζκφο – Αμηνπνέεζε ηεο πνιηηηζκηθάο θιεξνλνκηΪο θαη πξνψζεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. 

 Τγεέα θαη Κνηλσληθά Πξφλνηα – ΑλαδηΪξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ πγεέαο, θαηΪξηηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκΫα ηεο πλεπκαηηθάο πγεέαο.  

 Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο – Πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξέαο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζέεο, ηα ζρνιεέα, ηηο ηνπηθΫο εηαηξεέεο παξνράο ππεξεζηψλ θαη 

αλΪπηπμε ησλ ζπλδΫζεσλ πςειάο ηαρχηεηαο.  

 

Γηα ην δηΪζηεκα 2000-2006 ηα ηνκεαθΪ πξνγξΪκκαηα εέλαη ηα εμάο: 

 

 Δ.Π. «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» 

 Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα» 

 Δ.Π. «Τγεέα – Πξφλνηα» 

 Δ.Π. «Οδηθνέ Άμνλεο - ΛηκΫλεο - Αζηηθά ΑλΪπηπμε» 

 Δ.Π. «ηδεξφδξνκνη - ΑεξνιηκΫλεο - ΑζηηθΫο πγθνηλσλέεο» 

 Δ.Π. «ΠεξηβΪιινλ» 

 Δ.Π. «Πνιηηηζκφο» 

 Δ.Π. «Δθπαέδεπζε θαη Αξρηθά Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε» 

 Δ.Π. «Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθά ΚαηΪξηηζε» 

 Δ.Π. «Αγξνηηθά ΑλΪπηπμε - Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαέζξνπ» 

 Δ.Π. «Αιηεέα» 

 

4.2.3.2  ΠεξηθεξεηαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγά ηνκεαθψλ πξνγξακκΪησλ, θΪζε ειιεληθά πεξηθΫξεηα απνηειεέ 

αληηθεέκελν ελφο πεξηθεξεηαθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξΪκκαηνο ην νπνέν αμηνπνηεέ φια ηα 

ηνπηθΪ πιενλεθηάκαηα.  
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Σα 13 ΠεξηθεξεηαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα (ΠΔΠ) εέλαη:  

  

 ΠΔΠ Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο  

 ΠΔΠ Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο 

 ΠΔΠ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο 

 ΠΔΠ Ζπεέξνπ  

 ΠΔΠ Θεζζαιέαο 

 ΠΔΠ Ηνλέσλ Νάζσλ  

 ΠΔΠ Γπηηθάο ΔιιΪδαο  

 ΠΔΠ ηεξεΪο ΔιιΪδαο 

 ΠΔΠ Αηηηθάο  

 ΠΔΠ Πεινπνλλάζνπ  

 ΠΔΠ Βνξεένπ Αηγαένπ  

 ΠΔΠ Ννηένπ Αηγαένπ  

 ΠΔΠ Κξάηεο  

  

Σν θνηλφ ηνπο ζεκεέν  εέλαη ε ελέζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ 

αξρψλ λα εθαξκφζνπλ Ϋλα πιάξεο θΪζκα δξΪζεσλ νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο 

αλΪπηπμεο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ φρη κφλν Ϋξγα ππνδνκάο, αιιΪ θαη ηελ ζηάξημε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ, ηεο Ϋξεπλαο θαη αλΪπηπμεο θαη ηεο 

θαηλνηνκέαο, ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο δεκηνπξγέαο ηνπηθψλ ζΫζεσλ εξγαζέαο ά θαη 

αθφκα ηεο δηαρεέξηζεο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Οη δξΪζεηο πξνο φθεινο ησλ απνκνλσκΫλσλ, 

λεζησηηθψλ ά νξεηλψλ πεξηνρψλ ζα ζπκβΪινπλ ζηε κεέσζε ησλ εζσηεξηθψλ αληζνηάησλ 

κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ. 

 

4.2.4  Σερληθά Βνάζεηα 

 

Ζ Σερληθά Βνάζεηα πεξηιακβΪλεη δξΪζεηο αθελφο γηα ηελ ππνβνάζεζε ηεο επηηΪρπλζεο 

ηεο πινπνέεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ηνπ ΚΠ 2000-2006  θαη αθεηΫξνπ 

ηελ ππνζηάξημε ησλ απαξαέηεησλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ελφο απνδνηηθνχ 

ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ ΚΠ, ηε δηαζθΪιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

ζπζηάκαηνο ειΫγρσλ,  ηε ζπκβνπιεπηηθά ππνζηάξημε πξνο ηνπο θνξεέο εθαξκνγάο ηνπ 

ΚΠ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο αμηνιφγεζάο ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 
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καθξνπξφζεζκσλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ρψξαο θαη ηΫινο ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

πξνβνιάο θαη δεκνζηφηεηαο ησλ παξεκβΪζεσλ ηνπ ΚΠ 2000-2006. 

 

Οη δηαζΫζηκνη πφξνη γηα ελΫξγεηεο Σερληθάο Βνάζεηαο  εέλαη: 

 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ.Π. «Σερληθά Βνάζεηα 2000-2006» 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο Σερληθάο Βνάζεηαο ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ ηνπ ΚΠ 2000-2006 

 Οη ακηγψο εζληθνέ πφξνη πνπ δηαηέζεληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ  

 

4.2.5  ηφρνη Σνπ Γ΄ ΚΠ 

 

Οη ζηφρνη – πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γ΄ ΚΠ εζηηΪδνληαη ζε επελδχζεηο ζην θπζηθφ, αλζξψπηλν 

θαη γλσζηηθφ θεθΪιαην, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζηελ εκβΪζπλζε ηεο αλΪπηπμεο ζηελ ΔιιΪδα: 

 

1. ΑλΪπηπμε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

2. ΑλΪπηπμε ηνπ ζπζηάκαηνο κεηαθνξψλ (νδηθΫο, ζηδεξνδξνκηθΫο, αζηηθΫο κεηαθνξΫο, 

αεξνιηκΫλεο, ιηκΫλεο, ζπλδπαζκΫλεο κεηαθνξΫο θαη εκπνξεπκαηηθΪ θΫληξα, αζθΪιεηα). 

3. Βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αλΪπηπμε (πεξηιακβΪλεη ηνπο 

ηνκεέο Μεηαπνέεζεο θαη Τπεξεζηψλ, ·ξεπλαο θαη Σερλνινγέαο, Σνπξηζκνχ, ΔλΫξγεηαο 

– Φπζηθψλ Πφξσλ). 

4. Αγξνηηθά αλΪπηπμε θαη αιηεέα. 

5. Πνηφηεηα δσάο (παξεκβΪζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβΪιινλ θαη ζηε θπζηθά 

θιεξνλνκηΪ, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο – πξφλνηαο). 

6. Κνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο (παξεκβΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνκεέο φπσο εθπαέδεπζε, 

πνιηηηζκφ, δεκφζηα δηνέθεζε, πγεέα θαη πξφλνηα, πεξηβΪιινλ, απαζρφιεζε, ςεθηαθά 

νηθνλνκέα, επηθνηλσλέεο). 

7. Πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε (κε ζηφρν ηελ κεέσζε ησλ απνθιέζεσλ αλΪπηπμεο κεηαμχ ησλ 

πεξηθεξεηψλ, ηελ ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηΪο ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο). 
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ΠξνθεηκΫλνπ λα βειηησζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαξζξσηηθψλ κΫηξσλ, νξέζηεθαλ 

θαη ηξεηο ζπγθεθξηκΫλνη ζηφρνη γηα ηελ πεξένδν 2000-2006 πνπ αθνξνχλ ζηηο κηθξνκεζαέεο 

επηρεηξάζεηο. 

 

ηφρνο 1 – ΑλΪπηπμε ησλ ιηγφηεξν επλνεκΫλσλ πεξηθεξεηψλ: αλΪπηπμε θαη ελέζρπζε ησλ 

δνκψλ ππνζηάξημεο ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ. 

ηφρνο 2 – Αλαζπγθξφηεζε πεξηθεξεηψλ πνπ αληηκεησπέδνπλ δπζθνιέεο: πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγέα ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο ζηηο 

πεξηθΫξεηεο φπνπ θζέλνπλ παξαδνζηαθΫο βηνκεραλέεο κεγΪινπ κεγΫζνπο. 

ηφρνο 3 – Δθζπγρξνληζκφο ζπζηεκΪησλ θαηΪξηηζεο θαη πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο: 

πξνψζεζε ηεο αλΪπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

ΣΫινο, πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη ην ΚΠ 2000-2006 απνηειεέ ην ζεµαληηθφηεξν µΫζν γηα 

ηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθάο ηεο Ληζζαβφλαο  θαηΪ ηελ ηξΫρνπζα 

πξνγξαµµαηηθά πεξένδν θαη ζπλΪδεη ζε κεγΪιν βαζκφ ζηε ζπληξηπηηθά πιεηνςεθέα ησλ 

ζηφρσλ ηεο, κε ην 63% ηνπ δηαζΫζηµνπ πξνυπνινγηζµνχ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σαµεέσλ ζηελ 

ΔιιΪδα λα ρξεκαηνδνηεέ δξΪζεηο πνπ ζπκβΪιινπλ Ϊκεζα ζηε ζηξαηεγηθά απηά. 

 

4.2.6  ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο 2000-2006 

 

ΠΫξα απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δεθαεηέαο ηνπ ΄90, ε Δπξσπατθά 

·λσζε δεκηνχξγεζε, επέζεο, ηΫζζεξα εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα, γλσζηΪ σο ΚνηλνηηθΫο 

Πξσηνβνπιέεο, γηα ηελ εμεχξεζε θνηλψλ ιχζεσλ ζε πξνβιάκαηα πνπ επεξεΪδνπλ ην 

ζχλνιν ηεο ·λσζεο. Πξφθεηηαη γηα εηδηθΪ πξνγξΪκκαηα πνπ πξνηέζεληαη λα επηζεκΪλνπλ 

θνηλΫο ιχζεηο γηα εθεέλεο ηηο επξσπατθΫο πεξηθΫξεηεο πνπ παξνπζηΪδνπλ εηδηθΪ 

πξνβιάκαηα.  

ΑπηΫο νη πξσηνβνπιέεο επλννχληαη κε ην 5,35% ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ 

Σακεέσλ γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 2000-2006 θαη ρξεκαηνδνηνχληαη, ε θαζεκηΪ, απφ Ϋλα 

θαη κνλαδηθφ ηακεέν: 

 

- EQUAL: Γηεζληθά ζπλεξγαζέα γηα ηελ πξνψζεζε λΫσλ πξαθηηθψλ θαηαπνιΫκεζεο 

ησλ πΪζεο θχζεσο δηαθξέζεσλ θαη ησλ αληζνηάησλ ζηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο. Ζ πξσηνβνπιέα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΚΣ. 
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- LEADER+: ΑλΪπηπμε ηεο ππαέζξνπ κΫζσ νινθιεξσκΫλσλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκΪησλ θαη ζπλεξγαζέαο νκΪδσλ ηνπηθάο δξΪζεο. Σν πξφγξακκα 

ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΓΣΠΔ – Πξνζαλαηνιηζκφο. 

 

Σν LEADER+ εέλαη κηα πξσηνβνπιέα ηεο Δ.Δ. πνπ Ϋρεη σο ζηφρν ηε βειηέσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσάο ησλ θαηνέθσλ ηεο ππαέζξνπ κΫζα απφ ηελ αεηθφξν αλΪπηπμε. Γέδεη 

κεγΪιε βαξχηεηα : 

 

 ηε δηθηχσζε νκνεηδψλ ά ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξάζεσλ 

 ηελ θνηλά πξνβνιά θαη πξνψζεζε 

 ηε ζπλεξγαζέα θαη ζπιινγηθά ζηάξημε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ 

 ηελ θαηλνηνκέα θαη ζηελ πηινηηθά εθαξκνγά 

 ηελ πνηφηεηα 

 

Δπηδέσμε ηεο Πξσηνβνπιέαο LEADER+ εέλαη ε αλΪπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε αμηνπνέεζε ησλ θπζηθψλ, αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη 

ε πξνζηαζέα ηεο θπζηθάο θαη πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο. Οη θΪηνηθνη ηεο ππαέζξνπ 

εληζρχνληαη κε πνζνζηΪ απφ 50-75% 

 γηα ηε δεκηνπξγέα κηθξψλ βηψζηκσλ επηρεηξάζεσλ, ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

κεηαπνέεζεο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο βηνηερλέαο 

 γηα ηελ αλΪπηπμε λΫσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 γηα δξΪζεηο πξνζηαζέαο θαη αλΪδεημεο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη 

 γηα δηθηπψζεηο κΫζσ ζπλεξγαζηψλ 

 

- URBAN II: Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλαζπγθξφηεζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ 

ζπλνηθηψλ πνπ αληηκεησπέδνπλ θξέζε, ψζηε λα πξνσζεζεέ ε βηψζηκε αζηηθά 

αλΪπηπμε. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΣΠΑ. 

 

- INTERREG III: Γηαζπλνξηαθά, δηεζληθά θαη δηαπεξηθεξεηαθά ζπλεξγαζέα πνπ 

απνβιΫπεη ζηελ ηφλσζε ηεο αλΪπηπμεο θαη ζε ηζφξξνπε θαη αξκνληθά δηεπζΫηεζε 

ηνπ επξσπατθνχ εδΪθνπο. Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΔΣΠΑ.  
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ΔιιΪδα αλΫξρεηαη 

ζε 1,44 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνέσλ ε θνηλνηηθά ζπκκεηνρά εέλαη 918 εθαη. επξψ. 

Οη «ΑλαλεσηηθΫο πξσηνβνπιέεο» δεκηνπξγάζεζαλ γηα λα δηεπθνιχλνπλ ην 

δπλακηζκφ θαη ηελ θαηλνηνκέα ζηηο επξσπατθΫο πεξηθΫξεηεο. ΑπηΫο νη δξΪζεηο ζηνρεχνπλ 

ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ πεηξακαηηθά θΪζε ησλ Ϋξγσλ. 

 

4.2.7  Υξεκαηνδνηηθνέ Πφξνη  

 

Οη ζπλνιηθνέ ρξεκαηνδνηηθνέ πφξνη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζένπ ηάξημεο θαη ηνπ 

Σακεένπ πλνράο αλΫξρνληαη ζε 48,30 δηζ. επξψ. Ζ ζπλνιηθά δεκφζηα δαπΪλε αλΫξρεηαη 

ζε 37,67 δηζ. επξψ θαη ε εθηηκψκελε ηδησηηθά ζπκκεηνρά αλΫξρεηαη ζε 10,63 δηζ. επξψ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ 2000-2006 

 

 
Γ΄ ΚΠ  

2000-2006 

Σακεέν 

πλνράο 
ΤΝΟΛΟ 

Κνηλνηηθά 

πκκεηνρά 
22,70 δηζ. επξψ 3,24 δηζ. επξψ 25,94 δηζ. επξψ 

Δζληθά 

πκκεηνρά 
9,72 δηζ. επξψ 2,01 δηζ. επξψ 11,73 δηζ. επξψ 

χλνιν Γεκφζηαο 

ΓαπΪλεο 
32,42 δηζ. επξψ 5,25 δηζ. επξψ 37,67 δηζ. επξψ 

Δλδεηθηηθά Ηδησηηθά 

πκκεηνρά 
9,53 δηζ. επξψ 1,10 δηζ. επξψ 10,63 δηζ. επξψ 

ΤΝΟΛΟ 41,95 δηζ. επξψ 6,35 δηζ. επξψ 48,30 δηζ. επξψ 

 

Πεγά: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ 

  

Οη Υξεκαηνδνηηθνέ Πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο πξνγξΪκκαηνο / 

Ϊμνλα / κΫηξνπ / Ϋξγνπ / ππνΫξγνπ, εμαζθαιέδνληαη κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ).  

Δζληθά ζπκκεηνρά εέλαη ε δαπΪλε πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη γηα ηελ θΪιπςε κΫξνπο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο πξνγξΪκκαηνο / Ϊμνλα/ κΫηξνπ / Ϋξγνπ / ππνΫξγνπ, πνπ βαξχλεη 

ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη εμαζθαιέδεηαη κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ 

Δπελδχζεσλ. 
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Κνηλνηηθά ζπκκεηνρά εέλαη ε δαπΪλε πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη γηα ηελ θΪιπςε κΫξνπο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ελφο  πξνγξΪκκαηνο / Ϊμνλα / κΫηξνπ / Ϋξγνπ / ππνΫξγνπ θαη 

πξνΫξρεηαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακεέσλ θαη ησλ Υξεκαηνδνηηθψλ 

ΜΫζσλ. 

Σν ζχλνιν ηεο Δζληθάο θαη ηεο Κνηλνηηθάο ζπκκεηνράο εέλαη ε Γεκφζηα ΓαπΪλε.  

Σν ηκάκα ηνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο ελφο  πξνγξΪκκαηνο / Ϊμνλα / κΫηξνπ / Ϋξγνπ / 

ππνΫξγνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηδησηηθΪ θεθΪιαηα, επηπιΫνλ ηεο Γεκφζηαο ΓαπΪλεο εέλαη ε 

Ηδησηηθά πκκεηνρά. 

 

4.2.8  Γεκφζηα ΓαπΪλε   

  

Σν ζχλνιν ηεο Δζληθάο θαη ηεο Κνηλνηηθάο ζπκκεηνράο εέλαη ε Γεκφζηα ΓαπΪλε. Ζ 

δεκφζηα δαπΪλε εμαζθαιέδεηαη κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ. 

Γεκφζηεο Δπελδχζεηο εέλαη ην Πξφγξακκα πνπ θαζνξέδεη ηνπο πφξνπο πνπ κπνξνχλ λα 

δηαηεζνχλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγσλ. ΑθνξΪ δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

Ϋξγα ππνδνκάο θαη νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ηεο ρψξαο ζε βΪξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  

Σν Πξφγξακκα Γεκνζέσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) θαηαξηέδεηαη απφ ην Τπνπξγεέν 

Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ χζηεξα απφ πξνηΪζεηο πνπ ππνβΪιινπλ ηα αξκφδηα 

Τπνπξγεέα θαη νη Ννκαξρέεο, νη δε δηαδηθαζέεο ηνπ Π.Γ.E. δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Δέλαη εηάζηαο δηΪξθεηαο θαη απνηειεέ ηκάκα ηνπ 

Γεληθνχ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

  

4.2.9  Κνηλνηηθά πκκεηνρά 

 

ΣΫζζεξα ΓηαξζξσηηθΪ Σακεέα επηηξΫπνπλ ζάκεξα ζηελ Δπξσπατθά ·λσζε λα ρνξεγάζεη 

ρξεκαηνδνηηθΫο εληζρχζεηο ζε πνιπεηά πξνγξΪκκαηα πεξηθεξεηαθάο αλΪπηπμεο, πνπ 

θαηαλΫκνληαη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο, θαζψο θαη 

ζε εηδηθΫο πξσηνβνπιέεο θαη θνηλνηηθΫο ελΫξγεηεο.  
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Γηαθξέλνπκε: 

 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέ 

ππνδνκΫο, παξαγσγηθΫο επελδχζεηο γηα ηε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ απαζρφιεζεο, Ϋξγα ηνπηθάο 

αλΪπηπμεο θαη εληζρχζεηο ζηηο ΜΜΔ  

 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) ην νπνέν πξνσζεέ ηελ πξνζαξκνγά ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ ζηηο κεηαβνιΫο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθά Ϋληαμε ησλ 

αλΫξγσλ θαη ησλ κεηνλεθηηθψλ νκΪδσλ, ηδέσο ρξεκαηνδνηψληαο δξΪζεηο θαηΪξηηζεο θαη 

ζπζηάκαηα εληζρχζεσλ γηα πξνζιάςεηο  

 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακεέν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπάζεσλ (ΔΓΣΠΔ - Σκάκα 

Πξνζαλαηνιηζκνχ) ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέ δξΪζεηο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο θαη ελέζρπζεο 

ζηνπο γεσξγνχο, ηδέσο ζηηο πεξηνρΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ θαζπζηΫξεζε ζηελ αλΪπηπμε 

θαζψο επέζεο θαη ζην πιαέζην ηεο Κνηλάο Γεσξγηθάο Πνιηηηθάο (ΚΓΠ) ζηελ ππφινηπε 

·λσζε  

 

Υξεκαηνδνηηθφ ΜΫζν Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Αιηεέαο (ΥΜΠΑ) ην νπνέν ρξεκαηνδνηεέ 

ηε δηαξζξσηηθά κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκΫα ηεο αιηεέαο.  

 

Οη πιεξσκΫο γέλνληαη κε βΪζε ηα πνζΪ θνηλνηηθάο ζπλδξνκάο πνπ δεζκεχνληαη γηα θΪζε 

πξφγξακκα  θαη ηακεέν σο εμάο: 

α) Με ηελ ππνγξαθά ηνπ πξνγξΪκκαηνο δέλεηαη πξνθαηαβνιά έζε κε ην 7% ηεο ζπλνιηθάο 

θνηλνηηθάο ζπκκεηνράο ζην Πξφγξακκα, 

β) Οη ελδηΪκεζεο πιεξσκΫο γέλνληαη κε βΪζε ηηο δαπΪλεο ησλ Ϋξγσλ πνπ πηζηνπνηνχληαη 

απφ ηελ Αξρά Πιεξσκάο ζηελ Δπηηξνπά. 

 

ΔπηπιΫνλ, Ϋλα εηδηθφ ηακεέν, ην Σακεέν πλνράο Ϋρεη σο ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε Ϋξγσλ 

γηα ην πεξηβΪιινλ θαη ηε βειηέσζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ ζηα θξΪηε κΫιε 

ηεο ·λσζεο ησλ νπνέσλ ην ΑΔΠ εέλαη ρακειφηεξν απφ ην 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κΫζνπ 

φξνπ: Ηζπαλέα, ΔιιΪδα, Ηξιαλδέα θαη Πνξηνγαιέα. 
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4.2.10  Πψο ΚαηαλΫκνληαη Οη Πφξνη 

 

Γηα ηελ πεξένδν 2000 – 2006 Ϋρνπλ εγθξηζεέ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θνλδχιηα γηα 

ηε ρψξα καο, πνπ καδέ κε ηελ εζληθά θαη ηελ ηδησηηθά ζπκκεηνρά πξνζδηνξέδνπλ Ϋλα χςνο 

πφξσλ 50 δηζ. επξψ πεξέπνπ θαη Ϋρνπλ δηαηεζεέ γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Γ‟ ΚΠ, ηνπ Β΄ 

Σακεένπ πλνράο θαη ησλ Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

ΚΑΣΑΝΔΜΖΜΔΝΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΟ Γ΄ ΚΠ  

 

Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 

Γεκφζηα 

ΓαπΪλε 

Ηδησηηθά 

πκκεηνρά 

πλνιηθφ 

Κφζηνο 

ΑλΪπηπμε 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

4.744.685.251 59.264.451 4.803.949.702 

ΜεηαθνξΫο 8.716.772.598 2.996.495.691 11.713.268.289 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

(Μεηαπνέεζε, 

Σνπξηζκφο, 

ΔλΫξγεηα, ·ξεπλα 

& Σερλνινγέα) 

3.018.451.757 3.032.066.603 6.050.518.360 

Αγξνηηθά 

ΑλΪπηπμε θαη 

Αιηεέα 

2.366.445.185 1.313.575.951 3.680.021.136 

Βειηέσζε 

Πνηφηεηαο Εσάο 

(ΠεξηβΪιινλ, 

Πνιηηηζκφο, Τγεέα-

Πξφλνηα) 

1.669.067.878  1.669.067.878 

Κνηλσλέα ηεο 

Πιεξνθνξέαο  
2.167.474.859 508.500.000 2.675.974.859 

Πεξηθεξεηαθά 

ΑλΪπηπμε 
9.620.137.733 1.622.805.056 11.242.942.789 

Σερληθά Βνάζεηα 114.996.704  114.996.704 

χλνιν 32.418.031.965 9.532.707.752 41.950.739.717 
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 Όπσο εκθαλέδεηαη παξαθΪησ, νη ζπλνιηθΪ θαηαλεκεκΫλνη πφξνη ηνπ δηαξζξσηηθνχ 

πξνγξΪκκαηνο ζηηο επηκΫξνπο πξνηεξαηφηεηεο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ γηα ην Γ‟ Κνηλνηηθφ 

Πιαέζην ηάξημεο αλΫξρνληαη ζε 32,41 δηζ. επξψ ζε φξνπο δεκφζηαο δαπΪλεο θαη κε 

εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο 41,95 δηζ. επξψ. 

ΠαξΪιιεια ζεκαληηθνέ πφξνη χςνπο 6,35 δηζ. επξψ ζα δηαηεζνχλ κΫζσ ηνπ 

Σακεένπ πλνράο γηα Ϋξγα Μεηαθνξψλ θαη ΠεξηβΪιινληνο θαζψο θαη πφξνη χςνπο 1,44 

δηζ. επξψ ζα αληιεζνχλ κΫζσ ησλ ηεζζΪξσλ (4) Κνηλνηηθψλ Πξσηνβνπιηψλ (URBAN, 

INTERREG, LEADER & EQUAL). 

 

4.2.11  Ση Έρεη ΑιιΪμεη άκεξα ε ρΫζε Με Σν Γ΄ ΚΠ 2000–2006 

 

ηα πιαέζηα πινπνέεζεο ηεο πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ 2007 – 2013 ζπγθξηηηθΪ κε ηελ 

πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2000 – 2006 Ϋρνπλ αιιΪμεη ηα εμάο βαζηθΪ ζεκεέα: 

 

 Όινη νη θαλφλεο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο ηζρχνπλ επέζεο θαη γηα ην Σακεέν 

πλνράο.  

 Όζνλ αθνξΪ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, νη θαλφλεο ζεζπέδνληαη ζε εζληθφ 

επέπεδν θαη φρη πιΫνλ ζε θνηλνηηθφ.  

 Σα πνζνζηΪ ζπγρξεκαηνδφηεζεο Ϋρνπλ αιιΪμεη. Σν 2000, ε ελδηΪκεζε 

πξνρξεκαηνδφηεζε αληηπξνζψπεπε ην 7% ηεο ζπκκεηνράο ηνπ Σακεένπ ζηε 

ζπγθεθξηκΫλε δξΪζε (γηα ηα 15 παιαηΪ θξΪηε κΫιε) θαη ην 16% γηα ηα 10 λΫα θξΪηε 

κΫιε πνπ πξνζρψξεζαλ ην 2004. ηελ παξνχζα πεξένδν, ε πξνρξεκαηνδφηεζε 

θαηαλΫκεηαη ζε δχν ά ηξέα Ϋηε θαη ηα πνζνζηΪ εέλαη ρακειφηεξα.  

 Ζ πξψηε ελδηΪκεζε πιεξσκά πξαγκαηνπνηεέηαη κφλνλ φηαλ ην θξΪηνο κΫινο ππνβΪιεη 

ζηελ Δπηηξνπά πεξηγξαθά ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ αξρψλ δηαρεέξηζεο, πηζηνπνέεζεο θαη 

ινγηζηηθνχ ειΫγρνπ.  

 Ζ αέηεζε ηεο πξψηεο ελδηΪκεζεο πιεξσκάο πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζεέ εληφο 

πξνζεζκέαο 24 κελψλ κεηΪ ηελ θαηαβνιά απφ ηελ Δπηηξνπά ηεο πξψηεο δφζεο ηεο 

πξνρξεκαηνδφηεζεο (ζε αληέζεηε πεξέπησζε, ην θξΪηνο νθεέιεη λα επηζηξΫςεη ην πνζφ 

ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο).  

 Οη επηζηξνθΫο ππνινγέδνληαη κε βΪζε θΪζε Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο (θαη φρη κε βΪζε 

κεκνλσκΫλα κΫηξα φπσο ηελ πεξένδν 2000-2006). 
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 Καζηεξψλεηαη ν θαλφλαο n+3 γηα ηα 12 λΫα θξΪηε κΫιε, θαζψο θαη γηα ηελ ΔιιΪδα θαη 

ηελ Πνξηνγαιέα κΫρξη ην 2010.  

 Ζ δεκνζηνλνκηθά δηαρεέξηζε γέλεηαη πην επΫιηθηε: νη δξΪζεηο πνπ νινθιεξψλνληαη 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη Ϋρνπλ κεξηθψο πεξαησζεέ πξνηνχ θιεέζεη ην ζχλνιν ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο.  

 

 

4.3  Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο (ΔΠΑ 2007-2013)
34

 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλαθνξΪο 2007-2013 απνηειεέ ην Ϋγγξαθν αλαθνξΪο γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακεέσλ ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο ζε εζληθφ επέπεδν γηα ηελ 

πεξένδν 2007-2013. ΑθνξΪ ζην Γ΄ ΚΠ, δειαδά ην ΣΫηαξην Κνηλνηηθφ Πιαέζην ηάξημεο 

σο ζπλΫρεηα ηνπ Γ΄ ΚΠ (2000-2006) θαη πεξηιακβΪλεη πξνγξΪκκαηα γηα ηελ έδξπζε λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηΪκελσλ. 

Δθπνλάζεθε ζην πιαέζην ηεο λΫαο ζηξαηεγηθάο πξνζΫγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθά 

πλνράο ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην ΔΠΑ «..εμαζθαιέδεη φηη ε 

ζπλδξνκά απφ ηα Σακεέα ζπκβαδέδεη κε ηηο θνηλνηηθΫο ζηξαηεγηθΫο θαηεπζπληάξηεο 

γξακκΫο γηα ηε ζπλνρά θαη πξνζδηνξέδεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνηεξαηνηάησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξΪκκαηνο κεηαξξπζκέζεσλ αθεηΫξνπ». 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 σο εγγξΪθνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 

αμηνπνηάζεθαλ εηζξνΫο απφ Ϋλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πξνηΪζεσλ πνπ ππεβιάζεζαλ ζην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο & Οηθνλνκηθψλ, θαηεπζχλζεσλ – πνιηηηθψλ επηινγψλ ζε εζληθφ 

θαη επξσπατθφ επέπεδν θαη πνζνηηθψλ δεδνκΫλσλ θαη κειεηψλ. 

Οη απνθΪζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ηνπ Γεθεκβξένπ ηνπ 2005, κε ηηο 

νπνέεο δηαζθαιέζζεθαλ Ϋσο ην 2013 νη πφξνη ηεο Δπξσπατθάο Πνιηηηθάο πλνράο γηα ηε 

ρψξα, νη λΫνη Καλνληζκνέ ησλ Σακεέσλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη νη ηξαηεγηθΫο 

Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο γηα ηελ Πνιηηηθά πλνράο, απνηΫιεζαλ ην πιαέζην ζην νπνέν 

βαζέζηεθαλ, κεηαμχ ησλ Ϊιισλ, νη εζληθΫο αξρΫο πξνθεηκΫλνπ λα πξνζεγγέζνπλ ηηο 

βαζηθΫο παξακΫηξνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα θαηαξηέζνπλ ην ΔΠΑ. 

ΔπηπιΫνλ, ηα θπξηφηεξα Ϋγγξαθα ηεο Δ.Δ. πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ αλαζεσξεκΫλε 

ηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβφλαο θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκέζεσλ γηα ηελ 

ΑλΪπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 2005-2008, ειάθζεζαλ ππφςε θαηΪ ηε δηακφξθσζε ησλ 
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βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ – πξνηεξαηνηάησλ, θαζψο ζπληζηνχλ θεληξηθΫο 

καθξνπξφζεζκεο επηινγΫο γηα ηελ Δπξσπατθά ·λσζε, ζηηο νπνέεο θιάζεθε λα ζπκβΪιεη 

θαη ε αλαπηπμηαθά πνιηηηθά ηνπ λΫνπ ΔΠΑ. 

 

ΒΪζεη ησλ αλσηΫξσ, ε ζηνρνζεζέα ηνπ ΔΠΑ δηαηππψζεθε ζε 4 επέπεδα: 

 

 ζην επέπεδν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ,  

 ζην επέπεδν ησλ ζεκαηηθψλ (5) θαη ρσξηθψλ (3) πξνηεξαηνηάησλ, φπσο απαηηεέηαη απφ 

ην Γεληθφ Καλνληζκφ ησλ Σακεέσλ,  

 ζην επέπεδν ησλ Γεληθψλ ηφρσλ (17), ζηνπο νπνένπο αλαιχεηαη θΪζε ζεκαηηθά 

πξνηεξαηφηεηα,  

 ζην επέπεδν ησλ εηδηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ θχξησλ κΫζσλ επέηεπμεο.  

 

ΠαξΪιιεια, ε αλαπηπμηαθά ζηξαηεγηθά δηακνξθψζεθε θαη κε γλψκνλα εζληθΫο πνιηηηθΫο 

πνπ δηαηππψλνληαη ζε ζηξαηεγηθΪ Ϋγγξαθα φπσο ε Δζληθά ·θζεζε ηξαηεγηθάο γηα ηελ 

Κνηλσληθά Πξνζηαζέα θαη ηελ Κνηλσληθά ·ληαμε 2006-2008, ε Φεθηαθά ηξαηεγηθά 

2006-2013, ην «ρΫδην ΑλΪπηπμεο Μεηαθνξψλ 2007-2013 θαη εηθνζαεηέαο», Δζληθά 

Ληκεληθά Πνιηηηθά, ην Δζληθφ ρΫδην ηξαηεγηθάο Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο ηεο ΔιιΪδαο 

2007-2013 θιπ. 

Σν πιαέζην ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε ζηε βΪζε ησλ απνθΪζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ηεο 16εο Γεθεκβξένπ 2005 θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ – 

πεξηνξηζκψλ ησλ λΫσλ Καλνληζκψλ θαη πξνΫθπςε κε βΪζε ηηο αλαπηπμηαθΫο αλΪγθεο αλΪ 

ηνκΫα θαη ΠεξηθΫξεηα ζηελ επφκελε πεξένδν, ζπλεθηηκψληαο ηηο αλΪγθεο νινθιάξσζεο 

ησλ ζπλερηδφκελσλ Ϋξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ηηο απαηηάζεηο γηα δξΪζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηε ηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβφλαο. Βαζηθά επηινγά άηαλ ε βΫιηηζηε αμηνπνέεζε 

ησλ πφξσλ ηεο λΫαο πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθάο 

αλΪπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Οη βαζηθΫο αξρΫο πνπ δηΫπνπλ ην πιαέζην δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο & ειΫγρνπ 

ησλ Δ.Π. ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 απνηΫιεζαλ αληηθεέκελν επξεέαο δηαβνχιεπζεο θαη 

απνηππψζεθαλ ζε θεέκελα ζΫζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξΫσλ. πκπιεξψζεθαλ απφ ηα 

πνξέζκαηα ζπζηεκαηηθάο αλΪιπζεο ησλ απαηηάζεσλ ησλ λΫσλ Καλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. 

(Γξακκαηεέα ζρεδηαζκνχ ηνπ ΔΠΑ, ΜΟΓ Α.Δ., ΓΑ ΚΠ/ΔΤ) θαη ζρεηηθάο κειΫηεο πνπ 

εθπνλάζεθε γηα ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζΫκα ηε «Βειηέσζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ δηαρεέξηζεο θαη ειΫγρνπ ησλ Δ.Π. ηνπ Κ.Π.. 2000–2006, ησλ Κνηλνηηθψλ 
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Πξσηνβνπιηψλ θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο θαη ζηελ πξνζαξκνγά απηψλ γηα ηελ πεξένδν 

2007-2013». 

 

4.3.1  Ζ ΓηΪξζξσζε Σνπ ΔΠΑ ε ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Ζ αξρηηεθηνληθά ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ ΠξνγξακκΪησλ (Δ.Π.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 

δηακνξθψζεθε Ϋηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ κε ην βΫιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθΫο επηινγΫο 

ηεο ρψξαο, ελψ ιάθζεθαλ ππφςε ηα λΫα δεδνκΫλα ηεο πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ 2007-

2013 (63% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο). 

Σν λΫν ζράκα ραξαθηεξέδεηαη απφ κηθξφηεξν πιάζνο Δπηρεηξεζηαθψλ 

ΠξνγξακκΪησλ ζε ζρΫζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξένδν 2000-2006, πνπ νδεγεέ ζε πην 

επΫιηθην ζράκα δηαρεέξηζεο: ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξένδν 2007-

2013 ζα πινπνηεζεέ κΫζα απφ νθηψ (8) ΣνκεαθΪ Δ.Π., πΫληε (5) ΠεξηθεξεηαθΪ Δ.Π. θαη 

δεθαηΫζζεξα (14) ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο. Σελ πεξένδν 2007-

2013 ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο ζα πινπνηεζεέ πιΫνλ ζην πιαέζην ελφο 

Σνκεαθνχ Δ.Π., ελψ γηα ηνπο ηνκεέο ηεο πγεέαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ δε ζα ππΪξρεη πιΫνλ 

δηαθξηηφ Δ.Π. θαη νη ζρεηηθΫο δξΪζεηο ζα πινπνηεζνχλ απφ ΠεξηθεξεηαθΪ θαη ΣνκεαθΪ 

Δ.Π. 

 

4.3.1.1  ΣνκεαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Σα αθφινπζα πξνγξΪκκαηα απνηεινχλ ηα ΣνκεαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα ηεο 

πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ 2007-2013, φπσο απηΪ εγθξέζεθαλ επέζεκα απφ ηελ Δπξσπατθά 

Δπηηξνπά ην δηΪζηεκα Οθησβξένπ – Ννεκβξένπ 2007: 

 

1. Δ.Π. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ – ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

2. Δ.Π. ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΡΟΠΔΛΑΗΜΟΣΖΣΑ 

3. Δ.Π. ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

4. Δ.Π. ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ  

5. Δ.Π. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ   

6. Δ.Π. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ   

7. Δ.Π. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ   

8. Δ.Π. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ   
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4.3.1.2  ΠεξηθεξεηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα (ΠΔΠ) 

 

Γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ρψξαο θαηΪ ηελ πξνγξακκαηηθά 

πεξένδν 2007-2013, ε ΔιιΪδα ρσξέζζεθε ζε πΫληε ρσξηθΫο ελφηεηεο, ζηηο νπνέεο 

αληηζηνηρνχλ πΫληε ΠεξηθεξεηαθΪ ΔπηρεηξεζηαθΪ (ΠΔΠ): 

 

1. ΠΔΠ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ  

2. ΠΔΠ ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ – ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ  

3. ΠΔΠ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ  

4. ΠΔΠ ΘΔΑΛΗΑ- Σ. ΔΛΛΑΓΑ – ΖΠΔΗΡΟΤ  

5. ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ 

 

Σα ΠΔΠ ζα ζπκβΪινπλ ζηελ θΪιπςε ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζπκπιεξσκαηηθΪ 

κε ηα ηνκεαθΪ πξνγξΪκκαηα, κε Ϋκθαζε ζηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ζηηο αλΪγθεο 

θΪζε ρσξηθάο ελφηεηαο / ΠεξηθΫξεηαο. 

 

ε θΪζε πεξέπησζε, ηα ΠΔΠ γηα φιεο ηηο ΠεξηθΫξεηεο ζα θαιχςνπλ Ϋλα θνηλφ θνξκφ 

παξεκβΪζεσλ σο εμάο:  

 

 θνηλσληθΫο ππνδνκΫο  

 πγεέα θαη θνηλσληθά αιιειεγγχε (ππνδνκΫο λνζνθνκεέσλ θαη δνκψλ θνηλσληθάο 

θξνληέδαο, εηδηθψλ κνλΪδσλ, θΫληξσλ πγεέαο θαη αλνηρηάο θξνληέδαο, εμεηδηθεπκΫλνο 

εμνπιηζκφο, κΫηξα αλΪπηπμεο θαη πξνζηαζέαο ηεο Γεκφζηαο Τγεέαο)  

 πνιηηηζκφο (ελέζρπζε ησλ βαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζέα θαη αλΪδεημε 

ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο)  

 Ϋξγα πξνζπειαζηκφηεηαο θαη πεξηβΪιινληνο ηνπηθάο θιέκαθαο  

 πνιηηηθΫο βηψζηκεο αζηηθάο αλΪπηπμεο  

 πνιηηηθΫο ελέζρπζεο νξεηλψλ, κεηνλεθηηθψλ, λεζησηηθψλ πεξηνρψλ  

 

4.3.1.3  ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Δδαθηθάο πλεξγαζέαο 

 

ηε λΫα πξνγξακκαηηθά πεξένδν, ηα ΠξνγξΪκκαηα Κνηλνηηθάο Πξσηνβνπιέαο 

αληηθαζέζηαληαη απφ ηα ΠξνγξΪκκαηα ηνπ ηφρνπ ΗΗΗ «Δπξσπατθά Δδαθηθά πλεξγαζέα». 
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνγξακκΪησλ ηνπ ζηφρνπ ΗΗΗ αλΫξρεηαη ζηα 8,7 

δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνέσλ 210 εθαη. επξψ ΔΣΠΑ αληηζηνηρνχλ ζηελ ΔιιΪδα. 

πκπεξηιακβαλνκΫλεο, ινηπφλ, θαη ηεο εζληθάο ζπκκεηνράο, ζρεδφλ 300 εθαη. επξψ 

θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ πφξσλ ζα δνζνχλ ζηα ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Δδαθηθάο 

πλεξγαζέαο.  

 

 ΓηαζπλνξηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

ην πιαέζην απηφ θαη φζνλ αθνξΪ ζηα ΠξνγξΪκκαηα Γηαζπλνξηαθάο πλεξγαζέαο, ε 

ΔιιΪδα ζπκκεηΫρεη ζε Ϋμη (6) ΠξνγξΪκκαηα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πνπ μεπεξλΪ ηα 

320 εθαη. επξψ, ηε Γηαρεηξηζηηθά Αξρά ησλ νπνέσλ εμαθνινπζεέ λα δηαηεξεέ. 

 

Σα ΠξνγξΪκκαηα εέλαη ηα εμάο: 

 

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Βνπιγαξέα», πξνυπνινγηζκνχ 110.735.958 επξψ  

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Ηηαιέα», πξνυπνινγηζκνχ 88.955.170 επξψ  

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Κχπξνο», πξνυπνινγηζκνχ 41.633.290 επξψ  

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Αιβαλέα», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Όξγαλν 

Πξνεληαμηαθάο Βνάζεηαο (ΗΡΑ) κε 22.143.015 επξψ  

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-ΠΓΓΜ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΗΡΑ κε 24.810.005 

επξψ  

 Πξφγξακκα «ΔιιΪδα-Σνπξθέα»
35

, πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην ΗΡΑ, 34.088.992 

επξψ  

 

Ζ ΔιιΪδα ζπκκεηΫρεη θαη ζε ηξέα (3) ΠξνγξΪκκαηα πνιπκεξνχο δηαζπλνξηαθάο 

ζπλεξγαζέαο: 

 

 Πξφγξακκα Αδξηαηηθάο, κε επηιΫμηκεο πεξηνρΫο ηνπο Ννκνχο ΚΫξθπξαο θαη 

Θεζπξσηέαο ζηελ ΔιιΪδα, θαζψο πεξηθΫξεηεο ηεο Ηηαιέαο, Βνζλέαο θαη Δξδεγνβέλεο, 

Μαπξνβνπλένπ, Αιβαλέαο, εξβέαο θαη ινβελέαο. Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηεέηαη 

απφ ην ΗΡΑ, ελψ ε ΔιιΪδα ζπλεηζθΫξεη 5.659.992 επξψ.  

                                                 
35

 Σο Ππόγπαμμα «Δλλάδα-Σοςπκία» έσει ηεθεί ζε αναζηολή 
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 ΘαιΪζζηα ΛεθΪλε ηεο Μεζνγεένπ, κε επηιΫμηκεο πεξηνρΫο απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

βξΫρνληαη απφ ηε Μεζφγεην ΘΪιαζζα. Ο ζπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο ππεξβαέλεη ηα 170.000.000 επξψ.  

 Μαχξε ΘΪιαζζα, κε επηιΫμηκεο πεξηνρΫο ηηο ΠεξηθΫξεηεο Κεληξηθάο Μαθεδνλέαο θαη 

Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο-ΘξΪθεο γηα ηελ ΔιιΪδα, θαζψο θαη πεξηθΫξεηεο απφ ηε 

Βνπιγαξέα, ηε Ρνπκαλέα, ηε Ρσζέα, ηελ Σνπξθέα, ην ΑδεξκπατηδΪλ, ηελ Οπθξαλέα, ηε 

Γεσξγέα, ηε Ρνπκαλέα θαη ηε Μνιδαβέα. Ζ ΔιιΪδα ζπλεηζθΫξεη κε 1.132.000 επξψ θαη 

ζα Ϋρεη εληζρπκΫλν ξφιν, θαζψο Ϋρεη απνθαζηζηεέ λα νξέζεη ηνλ Πξψην χκβνπιν ηεο 

Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο, πνπ θηινμελεέηαη ζηε Ρνπκαλέα.  

 

 ΓηαθξαηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Ζ ΔιιΪδα ζπκκεηΫρεη ζε δχν δηαθξαηηθΪ πξνγξΪκκαηα. πγθεθξηκΫλα: 

 

 Μεζνγεηαθφο Υψξνο, ζην νπνέν ζπκκεηΫρνπλ ε ΔιιΪδα, ε Ηζπαλέα, ε Ηηαιέα, ε 

Γαιιέα, ε Πνξηνγαιέα, ην ΖλσκΫλν Βαζέιεην-ΓηβξαιηΪξ, ε ΜΪιηα, ε Κχπξνο, ε 

ινβελέα, ε Κξναηέα θαη ε Βνζλέα θαη Δξδεγνβέλε. Σν Πξφγξακκα πξνάιζε απφ ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ ΠξνγξακκΪησλ INTERREG ARCHIMED θαη MEDOCC. ηε 

Θεζζαινλέθε ζα θηινμελεζεέ ην Ϋλα απφ ηα δχν Γξαθεέα Γηαζχλδεζεο (Liaison Office) 

ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνένπ εληΪζζεηαη θαη ε ππνζηάξημε 

ππνςάθησλ εηαέξσλ θαη Σειηθψλ Γηθαηνχρσλ απφ ηηο ππνςάθηεο θαη δπλεηηθΪ 

ππνςάθηεο πξνο Ϋληαμε ζηελ Δπξσπατθά ·λσζε ρψξεο, νη νπνέεο ζπκκεηΫρνπλ ζην 

Πξφγξακκα. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο αλΫξρεηαη ζε 193.191.331 επξψ.  

 Υψξνο Ννηηναλαηνιηθάο Δπξψπεο, ζην νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νθηψ (8) θξΪηε-κΫιε ηεο 

Δ.Δ. (Ηηαιέα, Απζηξέα, Οπγγαξέα, ινβαθέα, ινβελέα, Ρνπκαλέα, Βνπιγαξέα, 

ΔιιΪδα), θαζψο θαη ε Μνιδαβέα, ε Κξναηέα, ε εξβέα, ην Μαπξνβνχλην, ε Βνζλέα θαη 

Δξδεγνβέλε, ε Αιβαλέα, ε ΠΓΓΜ θαη ε Οπθξαλέα. Σν Πξφγξακκα πξνάιζε απφ ηε 

δηΪζπαζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο CADSES ζε δχν δηαθνξεηηθΫο δψλεο, βφξεηα θαη λφηηα. Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλΫξρεηαη ζε 206.691.645 επξψ.  

 

 Γηαπεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα 

 

Ζ ΔιιΪδα ζπκκεηΫρεη ζην δηαπεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα INTERREG IV C, ζην νπνέν 
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ζπκκεηΫρνπλ φια ηα θξΪηε-κΫιε ηεο Δ.Δ. –πιελ ηεο Γεξκαλέαο–, θαζψο θαη ε Ννξβεγέα 

θαη ε Διβεηέα. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ αλΫξρεηαη ζε 321.321.762 Δπξψ.  

 

 Γέθηπα 

 

Ζ ΔιιΪδα ζπκκεηΫρεη θαη ζηα δέθηπα INTERACT, ESPON θαη URBACT.  

 

Με αλνηθηΪ ζχλνξα, ε ΔιιΪδα πξνζδνθΪ θαη ηελ αλΪπηπμε ησλ δηθψλ ηεο παξακεζφξησλ 

πεξηνρψλ, ηελ Ϊλνδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελέζρπζε ησλ ππνδνκψλ ηεο ζε φιε 

ηελ αθξηηηθά πεξηθΫξεηα. Οη πξνζπΪζεηεο ηεο Δηδηθάο Τπεξεζέαο Ϋρεη απνδψζεη θαξπνχο, 

πξνζειθχνληαο ην ελδηαθΫξνλ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ θαη ησλ Βξπμειιψλ.  

 

4.3.2  Πνηνη Δέλαη Οη Γηθαηνχρνη Σνπ ΔΠΑ 

 

Οη δηθαηνχρνη εέλαη δεκφζηνη ά ηδησηηθνέ νξγαληζκνέ, θνξεέο ά επηρεηξάζεηο αξκφδηνη γηα 

ηελ Ϋλαξμε ά ηελ Ϋλαξμε θαη πινπνέεζε πξΪμεσλ. ηα πιαέζηα ησλ θαζεζηψησλ ελέζρπζεο 

δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 87 ηεο πλζάθεο, νη δηθαηνχρνη εέλαη δεκφζηεο ά ηδησηηθΫο 

επηρεηξάζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκΫλν Ϋξγν θαη ιακβΪλνπλ δεκφζηα ελέζρπζε. 

 

4.3.3  ΓξΪζεηο Πνπ Τπνζηεξέδεη Σν ΔΠΑ 

 

Σν ΔΠΑ παξΫρεη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κΫζα απφ δξΪζεηο πνπ επλννχλ κηθξΫο θαη 

κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο, γπλαέθεο θαη λΫνπο ζηα πξψηα ηνπο επηρεηξεκαηηθΪ βάκαηα θαη 

φρη κφλν. Αο δνχκε, ινηπφλ, κε πνηεο  δξΪζεηο δηαλΫκνληαη ηα ρξάκαηα απηΪ ζηνπο πνιέηεο: 

 

 Δλέζρπζε ηεο γπλαηθεέαο θαη λεαληθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Με ηε δξΪζε απηά 

επηδνηνχληαη επελδχζεηο κε πνζΪ πνπ αλΫξρνληαη ζηα 200.000 επξψ θαιχπηνληαο ην 

50% ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζα δαπαλεζνχλ πξνθεηκΫλνπ λα ηδξπζνχλ 

επηρεηξάζεηο απφ γπλαέθεο Ϋσο 55  εηψλ θαη λΫνπο ειηθέαο 18-39 εηψλ.  

 Υξεκαηνδφηεζε Μηθξνκεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ. Γηα ηηο πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο 

ΜΜΔ, ζηνπο ηνκεέο ηνπξηζκνχ κεηαπνέεζεο, εκπνξένπ θαη παξνράο ππεξεζηψλ, πνπ 

απαζρνινχλ κΫρξη 50 εξγαδφκελνπο θαη Ϋρνπλ θιεέζεη δχν ηνπιΪρηζηνλ δηαρεηξηζηηθΫο 

ρξάζεηο, πξνβιΫπεηαη επηδφηεζε  65% γηα επελδχζεηο πνπ θηΪλνπλ ηηο 300.000 επξψ .  
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 Φεθηαθά αζθΪιεηα επηρεηξάζεσλ – e-security. Ζ δξΪζε εληζρχεη ην 70% ησλ 

δαπαλψλ ησλ επηρεηξάζεσλ κε πνζΪ σο 70.000 επξψ πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξΪ 

εμνπιηζκνχ ά ινγηζκηθνχ αζθαιεέαο, ηελ πινπνέεζε ζρεδέσλ αζθΪιεηαο θαη 

απνθαηΪζηαζεο θαη ηε δηαζθΪιηζε ησλ ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ.  

 Δλέζρπζε ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. ε απηά ηελ πεξέπησζε ρξεκαηνδνηνχληαη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο (ινγηζηΫο, γηαηξνέ, δηθεγφξνη, κεραληθνέ θ.α.) γηα ηελ αγνξΪ 

εμνπιηζκνχ φπσο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθάο, εμεηδηθεπκΫλν software ,ηαηξηθΪ 

κεραλάκαηα, θιπ. 

 Δπηδφηεζε επελδχζεσλ πξνβνιάο, θξαηάζεσλ απφ ηνπξηζηηθΫο επηρεηξάζεηο γηα ηε 

δηαδηθηπαθά, πνιπγισζζηθά πξνβνιά ηεο επηρεέξεζεο, γηα ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ 

θξαηάζεσλ θαη πιεξσκψλ, φπσο επέζεο θαη πην εμεηδηθεπκΫλεο εθαξκνγΫο.  

 Δπηδφηεζε πνηνηηθάο αλαβΪζκηζεο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκΪησλ (κε επηιΫμηκσλ απφ 

ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν) κε ηε δξΪζε απηά επηδνηνχληαη επηρεηξεκαηηθΫο δξΪζεηο  γηα 

πνηνηηθφ εθζπγρξνληζκφ κηθξψλ μελνδνρεέσλ, campings θαη ελνηθηαδφκελσλ δσκαηέσλ 

θαζψο θαη δηακεξηζκΪησλ .  

 ΠξΪζηλε Δπηρεέξεζε 2009. Καη ζε απηά ηελ πεξέπησζε επηδνηνχληαη σο 60% κε πνζφ 

πνπ θηΪλεη ηα 200.000 επξψ πθηζηΪκελεο κηθξΫο Ϋσο πνιχ κηθξΫο κεηαπνηεηηθΫο 

επηρεηξάζεηο θαζψο επέζεο θαη ζπγθεθξηκΫλεο επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ γηα 

κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο, εθφζνλ νη επελδχζεηο ηνπο απνβιΫπνπλ ζε εμνηθνλφκεζε 

ελΫξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθά πξνζηαζέα.  

 ΠξΪζηλεο ππνδνκΫο 2009. Θα επηδνηεζνχλ θαηΪ 50-70% επελδχζεηο σο ηξέα 

εθαηνκκχξηα επξψ ηφζν γηα λΫεο φζν θαη γηα πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο, κε αληηθεέκελν 

ηε δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζε ησλ απνβιάησλ, ηελ αλαθχθισζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο.  

 Δμειέζζνκαη 2009 θαη ηεξέδσ 2009. Οη δξΪζεηο απηΫο επλννχλ πθηζηΪκελεο κηθξΫο 

Ϋσο πνιχ κηθξΫο κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο θαζψο επέζεο θαη ζπγθεθξηκΫλεο 

επηρεηξάζεηο παξνράο ππεξεζηψλ γηα κεηαπνηεηηθΫο επηρεηξάζεηο. Σν πνζνζηφ θΪιπςεο 

ησλ ζπλνιηθψλ επελδχζεσλ αγγέδεη ην 60% κε κΫγηζην πνζφ ελέζρπζεο ηα 500.000 

επξψ.  

 χγρξνλε Δπηρεέξεζε. ΠαξΫρεη ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηνπ 60% ησλ επελδχζεσλ 

χςνπο 100.000 επξψ, πθηζηΪκελσλ επηρεηξάζεσλ πξνθεηκΫλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ θαηΪ  

ISO, EMAS, θηι.  

 Γηαπηζηεπηεέηε. ΓξΪζε απφ ηελ νπνέα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θνξεέο πηζηνπνέεζεο, 

εξγαζηάξηα δνθηκψλ θ.α. αθφκε θαη ΚΣΔΟ πνπ πξνβαέλνπλ ζε ελΫξγεηεο γηα ηελ πξψηε 
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δηαπέζηεπζε ά γηα επΫθηαζε ηεο παιαηφηεξεο απφ ην ΔΤΓ. Σν πνζφ αλΫξρεηαη ζηα 

100.000 επξψ θαη ε επηδφηεζε ζην 60% ηεο δαπΪλεο.  

 Μεηνηθψ 2009. Σν πνζνζηφ θαη ην πνζφ ηεο ελέζρπζεο αλΫξρνληαη ζην 60% θαη ηα 

200.000 επξψ αληέζηνηρα θαη αθνξΪ ζε πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο ηεο Αζάλαο, ηνπ 

ΠεηξαηΪ θαη ηεο Θεζζαινλέθεο πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ  ζηελ πεξηθΫξεηα.  

 Πξσηνηππψ 2009. Θα επηδνηεζνχλ θαηΪ 60% θαη σο 200.000 επξψ λΫεο θαη 

πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο πνπ ζθνπεχνπλ λα εληΪμνπλ λΫα πξντφληα ά ππεξεζέεο ά 

γεληθφηεξα λα επεθηεέλνπλ ά λα δηαθνξνπνηάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο νη νπνέεο ζα 

βαζέδνληαη ζε πξσηφηππεο θαη θαηλνηφκεο ηδΫεο.  

 Δπηδφηεζε ειιεληθψλ εμαγσγηθψλ επηρεηξάζεσλ φζνλ αθνξΪ ζηηο ηερλνινγέεο ηεο 

πιεξνθνξηθάο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ρξάζεο πνιπγισζζηθψλ 

κΫζσλ. 

 

4.3.4  Πψο Υξεκαηνδνηεέηαη Σν ΔΠΑ 

 

4.3.4.1  Υξεκαηνδνηηθφ Πιαέζην – ΔπξσπατθΪ Σακεέα Γηα Σε 

Υξεκαηνδφηεζε Σεο Πνιηηηθάο πλνράο   

 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γεθεκβξένπ 2005, ζην πιαέζην θαηαλνκάο ησλ θνηλνηηθψλ 

θνλδπιέσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πνιηηηθάο ηεο πλνράο γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, 

ε ΔιιΪδα εμαζθΪιηζε 20,4 δηζ. επξψ (ηξΫρνπζεο ηηκΫο), ηα νπνέα κε ηελ εζληθά 

ρξεκαηνδφηεζε θηΪλνπλ ηα 32 δηζ. επξψ . Με ηνπο πφξνπο απηνχο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

παξεκβΪζεηο κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ), ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακεένπ (ΔΚΣ) θαη ηνπ Σακεένπ πλνράο. 

ε αληέζεζε κε ηελ πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2000–2006, φπνπ ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ Πεξηθεξεηψλ άηαλ επηιΫμηκεο ζηνλ ακηγά ζηφρν 1, ζηε λΫα πξνγξακκαηηθά 

πεξένδν 2007-2013 πΫληε ειιεληθΫο ΠεξηθΫξεηεο, πνπ μεπΫξαζαλ πξνθαζνξηζκΫλα επέπεδα 

αλΪπηπμεο, εηζΫξρνληαη ζε θαζεζηψο κεηαβαηηθάο ζηάξημεο. 

Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πηζηψζεσλ αιιΪ θαη ε εηάζηα θαηαλνκά ηνπο νξέδνληαη κε 

δηαθξηηφ ηξφπν γηα θΪζε ηχπν Πεξηθεξεηψλ. ·ηζη, ζηηο 8 ΠεξηθΫξεηεο ηνπ ακηγνχο ηφρνπ 

1 θαηαλΫκνληαη ζπλνιηθΪ 9,4 δηζ. επξψ. ηηο 3 ΠεξηθΫξεηεο ηαηηζηηθάο χγθιηζεο 

(Αηηηθά, Κεληξηθά θαη Γπηηθά Μαθεδνλέα) θαηαλΫκνληαη 6,5 δηζ. επξψ ελψ ζηηο 2 

ΠεξηθΫξεηεο ηαδηαθάο Δηζφδνπ (ηεξεΪ ΔιιΪδα, Νφηην Αηγαέν) αληηζηνηρνχλ 0,63 δηζ. 
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επξψ. Δπέζεο, γηα ηα πξνγξΪκκαηα ηνπ ηφρνπ 3 δηαηέζεληαη θνηλνηηθΪ θνλδχιηα χςνπο 

0,21 δηζ. επξψ. Όπσο νξέζηεθε ζην πιαέζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ην ζχλνιν ησλ επηκΫξνπο 

αλσηΫξσ πνζψλ (16,7 δηζ. επξψ) 12,36 δηζ. επξψ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηα λΫα ΔπηρεηξεζηαθΪ 

ΠξνγξΪκκαηα κΫζσ ηνπ ΔΣΠΑ ελψ 4,36 δηζ. επξψ κΫζσ ηνπ ΔΚΣ. 

ΔπηπιΫνλ, κΫζσ ηνπ Σακεένπ πλνράο ζα δηαηεζνχλ ζηε ρψξα θνηλνηηθΪ θνλδχιηα 

χςνπο 3,7 δηζ. επξψ. 

ΣΫινο, πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) 

θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Αιηεέαο (ΔΣΑ) ηα νπνέα εέλαη πιΫνλ εθηφο Γηαξζξσηηθψλ 

Σακεέσλ- ζπλνιηθνχ χςνπο 3,9 δηζ. επξψ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηηο ειιεληθΫο πεξηθΫξεηεο, 

κΫζσ ησλ ΠξνγξακκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο. 

 

4.3.4.2  ΥξεκαηνδνηηθΪ Δξγαιεέα   

 

ην πιαέζην ηεο θηινζνθέαο πνπ πξνσζεέ ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά, ηε κεηΪβαζε δειαδά 

απφ ηηο εθΪπαμ επηδνηάζεηο ζηελ παξνρά δαλεηζκνχ κε ηδηαέηεξα επλντθνχο φξνπο αιιΪ 

θαη ηελ αλΪγθε πξνζΫιθπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαέσλ σο ερΫγγπν βησζηκφηεηαο ησλ 

αλαιακβαλφκελσλ επελδχζεσλ, ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΤΠΟΗΟ) ζε 

ζπλεξγαζέα κε ηνλ Όκηιν ηεο Δπξσπατθάο ΣξΪπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) πξνσζεέ ηε 

δεκηνπξγέα κνληΫξλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνέσλ 

απνηειεέ ν πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηάξαο ησλ δηαηηζΫκελσλ θεθαιαέσλ ε απνπιεξσκά 

ησλ νπνέσλ ζα νδεγάζεη ζε επαλεπΫλδπζά ηνπο ζε λΫεο δξΪζεηο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ 

ησλ λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξαθηηθψλ ζπλνςέδνληαη σο εμάο: 

 

 Αλαθχθισζε (Revolving): ρνξάγεζε δαλεέσλ κε επλντθνχο φξνπο, ην πνζφ 

απνπιεξσκάο ησλ νπνέσλ επαλαρξεκαηνδνηεέ λΫα Ϋξγα (δπλαηφηεηα κειινληηθάο 

επαλαμηνπνέεζεο πφξσλ).  

 Μφριεπζε (Leverage): δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δαλεέσλ κε ηδησηηθνχο πφξνπο 

(πξνζΫιθπζε ηδησηηθψλ θεθαιαέσλ).  

 ΠεγΫο Κεθαιαέσλ (Sources of funding): δηΪζεζε πφξσλ απφ ηα επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα (ζε εζληθφ ά πεξηθεξεηαθφ επέπεδν) θαη ζπλδπαζκφο ηνπο κε πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΣΔπ.  

 Γηαρεέξηζε Κεθαιαέσλ (Fund of funds): θεληξηθά κνλΪδα δηαρεέξηζεο 

πεξηζζνηΫξσλ ηνπ ελφο ηακεέσλ. 
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Υξεκαηνδνηηθφ εξγαιεέν JEREMIE 

 

ην πιαέζην ηνπ JEREMIE (Κνηλνέ Δπξσπατθνέ Πφξνη γηα ηηο Μηθξνκεζαέεο θαη ηηο 

Μεζαέεο Δπηρεηξάζεηο - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), ην 

Τπνπξγεέν νηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ ππΫγξαςε ζηηο 26 Ηνπλένπ 2007 ηελ πξψηε κεηαμχ 

ησλ 27 Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ. χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ νξγΪλσζε ησλ δνκψλ 

πινπνέεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ JEREMIE ζηελ ΔιιΪδα, πηζηνπνηψληαο ηνλ 

πξσηνπνξηαθφ ξφιν θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο ΔιιΪδαο γηα ηελ πηνζΫηεζε θαη 

πξνψζεζε ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κΫζσλ πνπ ζα ζπλδξΪκνπλ απνθαζηζηηθΪ 

ζηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ. 

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη επξχ θΪζκα πξντφλησλ, φπσο ελδεηθηηθΪ αλαθΫξνληαη: 

 

 νη κηθξνπηζηψζεηο κΫζσ ηξαπεδψλ,  

 ε ζπκκεηνρά ζην θεθΪιαην επηρεηξάζεσλ,  

 ηα θεθΪιαηα αλΪιεςεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ,  

 ε παξνρά εγγπάζεσλ θ.Ϊ.  

 

Σα κΫζα απηΪ αλακΫλεηαη λα Ϋρνπλ ηζρπξφ πνιιαπιαζηαζηηθφ ζπληειεζηά κε ζηφρν ηελ 

επΫλδπζε ηδησηηθψλ θεθαιαέσλ κΫζσ ηεο απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιέσλ. 

 

Υξεκαηνδνηηθφ εξγαιεέν JESSICA 

 

ην πιαέζην ηεο JESSICA (Κνηλνέ Δπξσπατθνέ Πφξνη γηα Αεηθφξεο Δπελδχζεηο ζηα 

ΑζηηθΪ ΚΫληξα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ Ϋρεη μεθηλάζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ΔΣΔπ γηα 

ηελ αλΪζεζε κειεηψλ θαη ηελ ππνγξαθά Μλεκνλένπ πλεξγαζέαο ζην πξνζερΫο δηΪζηεκα. 

Ζ πξσηνβνπιέα JESSICA ζηνρεχεη ζηε ζηάξημε επελδπηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη 

Ϋξγσλ αζηηθάο αλΪπηπμεο.  ηφρνο ηεο JESSICA εέλαη ε θηλεηνπνέεζε θεθαιαέσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε νινθιεξσκΫλσλ δξΪζεσλ αζηηθάο αλΪπηπμεο κε πηινηηθΪ πξνγξΪκκαηα 

λα πξνβιΫπνληαη γηα ηελ πξψηε πεξένδν ζε επέπεδν ΟΣΑ.  

Απψηεξνο ζηφρνο εέλαη ε αλΪπηπμε αζηηθψλ θΫληξσλ θαη ε παξνρά λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο.  
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Οη εληζρχζεηο ζα ρνξεγνχληαη κεηΪ ηε ζχληαμε ΟινθιεξσκΫλνπ ρεδένπ Αζηηθάο 

ΑλΪπηπμεο, φπνπ ζα πξνηεέλεηαη ε πινπνέεζε Ϋξγσλ κε ραξαθηεξηζηηθΪ παξΫκβαζεο 

νινθιεξσκΫλνπ ραξαθηάξα (ελεξγεηαθΪ δέθηπα, θπθινθνξηαθΫο ξπζκέζεηο θ.Ϊ.). 

 

 

Πεγά: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

 

ΥΖΜΑ 7: ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 2007-2013 ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

4.4  Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΑΑ 2007-

2013) 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΑΑ) 2007-2013 θαζνξέδεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔιιΪδαο γηα ηελ πεξένδν 2007-2013, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 11 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1698/2005 γηα ηε ζηάξημε ηεο αγξνηηθάο αλΪπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακεέν Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ζηνλ νπνέν νξέδεηαη φηη ε εζληθά 

ζηξαηεγηθά αγξνηηθάο αλΪπηπμεο ζα εθαξκνζηεέ κΫζσ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αγξνηηθάο 

ΑλΪπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Ζ πνιηηηθά αγξνηηθάο αλΪπηπμεο 2007-2013 γηα ηελ ΔιιΪδα εζηηΪδεηαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο Ϊμνλεο: 

 Βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκΫα ηεο γεσξγέαο θαη ηεο δαζνθνκέαο  
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 Βειηέσζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο ππαέζξνπ  

 Βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο θαη δηαθνξνπνέεζε ηεο 

αγξνηηθάο νηθνλνκέαο  

ζπλεπηθνπξνχκελνπο απφ Ϋλα ηΫηαξην νξηδφληην Ϊμνλα LEADER, πνπ βαζέδεηαη ζηελ 

εκπεηξέα πνπ απνθηάζεθε απφ ηηο ΚνηλνηηθΫο Πξσηνβνπιέεο Leader ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνγξακκαηηθψλ πεξηφδσλ. 

 

 

4.5  Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην ΑλΪπηπμεο Σεο Αιηεέαο (ΔΑΛ 2007-

2013) 

 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην ΑλΪπηπμεο ηεο Αιηεέαο (ΔΑΑΛ) ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

θαιχπηεη ηνλ ηνκΫα ηεο αιηεέαο ηεο ρψξαο καο, Ϋρεη ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 15 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ην Δ.Σ.Α., πεξηγξΪθεη ζπλνπηηθΪ φιεο ηηο 

πηπρΫο ηεο θνηλάο αιηεπηηθάο πνιηηηθάο θαη θαζνξέδεη πξνηεξαηφηεηεο, ζηφρνπο, ηνπο 

απαηηνχκελνπο δεκφζηνπο πφξνπο θαη πξνζεζκέεο γηα ηελ εθαξκνγά ηνπο ηδέσο ζε ζρΫζε 

κε: 

 

 Σε βηψζηκε αλΪπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ  

 Σε βηψζηκε αλΪπηπμε ηνπ θιΪδνπ ηεο πδαηνθαιιηΫξγεηαο  

 Σε βηψζηκε αλΪπηπμε ηνπ θιΪδνπ ηεο κεηαπνέεζεο θαη εκπνξέαο αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ  

 Σε βηψζηκε αλΪπηπμε ηεο αιηεέαο εζσηεξηθψλ πδΪησλ  

 Σε βηψζηκε αλΪπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ πεξηνρψλ  

 Σε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκΫα  

 Σε δηαηάξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ αιηεπηηθφ ηνκΫα θαη ηελ εμαζθΪιηζε 

βηψζηκεο απαζρφιεζεο  

 Σελ πξνζηαζέα θαη ηε βειηέσζε ηνπ πδΪηηλνπ πεξηβΪιινληνο πνπ ζρεηέδεηαη κε ηνλ 

αιηεπηηθφ ηνκΫα  

 Σελ ηάξεζε ησλ απαηηάζεσλ επηζεψξεζεο θαη ειΫγρνπ ησλ αιηεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηάησλ θαη ηελ ζπιινγά δεδνκΫλσλ-πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θνηλά αιηεπηηθά 

πνιηηηθά  

 Σελ αλΪπηπμε αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ εθηφο θνηλνηηθψλ πδΪησλ 
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Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρΫδην ΑλΪπηπμεο ηεο Αιηεέαο (ΔΑΑΛ) ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 

Ϋρεη εθπνλεζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ γηα ην Δ.Σ.Α., ζηα πιαέζηα ηεο 

«εηαηξηθάο ζρΫζεο» ζε ζηελά ζπλεξγαζέα κε ηνπο «εηαέξνπο» δειαδά: 

 

 ηηο αξκφδηεο πεξηθεξεηαθΫο, ηνπηθΫο θαη Ϊιιεο Γεκφζηεο αξρΫο  

 ηνπο ζπιινγηθνχο θνξεέο ηνπ ηνκΫα ηεο αιηεέαο  

 ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαέξνπο  

 ηνπο ινηπνχο εηαέξνπο  

 

 

4.6  ΔπηρεηξεζηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα36
 

 

 

4.6.1  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δλέζρπζε Σεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» 

 

Πξφγξακκα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 

ηηο 10 Οθησβξένπ 2007 ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε Ϋλα επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

γηα ηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν 2007-2013. Σν πξφγξακκα «Δλέζρπζε ηεο 

Πξνζπειαζηκφηεηαο» πξνβιΫπεη θνηλνηηθά ζηάξημε γηα νθηψ ειιεληθΫο πεξηθΫξεηεο: 

Έπεηξν, Θεζζαιέα, Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα, Ηφληα ΝεζηΪ, Γπηηθά ΔιιΪδα, Πεινπφλλεζν, 

Κξάηε θαη Βφξεην Αηγαέν. 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εκπέπηεη ζην πιαέζην πνπ πξνβιΫπεηαη γηα ην ζηφρν 

ζχγθιηζεο θαη Ϋρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξέπνπ 4,976 δηζ. επξψ. Ζ θνηλνηηθά 

βνάζεηα κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ηνπ 

Σακεένπ πλνράο αλΫξρεηαη πεξέπνπ ζε 3,7 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξέπνπ 

ην 18,45% ησλ ζπλνιηθψλ θνηλνηηθψλ επελδχζεσλ πνπ ζα γέλνπλ ζηελ ΔιιΪδα ζην 

πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά ηελ πεξένδν 2007-2013. 

 

                                                 
36

 http://ec.europa.eu/ 
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4.6.1.1  θνπφο Καη ηφρνο Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

Δέλαη απαξαέηεην λα ζπλερηζηεέ ζηελ ΔιιΪδα ε πξαγκαηνπνέεζε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκΫα 

ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, γηα λα νινθιεξσζνχλ ηα δηεπξσπατθΪ νδηθΪ θαη 

ζηδεξνδξνκηθΪ δέθηπα, λα θαηαζθεπαζηνχλ νη ζπλδεηάξηνη θαη πεξηθεξεηαθνέ Ϊμνλεο πνπ 

ιεέπνπλ, λα πξνσζεζνχλ νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλέεο θαη λα εμαζθαιηζηεέ ε ηζφξξνπε 

αλΪπηπμε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ κεηαθνξΪο. ηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο 

εέλαη λα βειηησζεέ ε ππνδνκά κεηαθνξψλ ζηελ ΔιιΪδα, θαζψο θαη νη δηεζλεέο ζπλδΫζεηο 

ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δηαδξακαηέζεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ ελέζρπζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ απνκαθξπζκΫλσλ θαη κεζφγεησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ΔιιΪδαο, θαζψο επέζεο ζηε βειηέσζε ηεο ζΫζεο ηεο ζηνλ ηνκΫα ησλ 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ. 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «ελέζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο» θαιχπηεη ηφζν 

ιηγφηεξν φζν θαη πεξηζζφηεξν αλεπηπγκΫλεο πεξηθΫξεηεο ηεο ΔιιΪδαο θαη, θαηΪ ζπλΫπεηα, 

αλακΫλεηαη λα ζπκβΪιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο γεσγξαθηθάο ζπλνράο, εμαζθαιέδνληαο ηε 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβΪζεσλ κε ηα Ϊιια 

επηρεηξεζηαθΪ πξνγξΪκκαηα. 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα απνδέδεη ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηα πεξηβαιινληηθΪ 

δεηάκαηα, ηα νπνέα πξΫπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαηαιιάισο ζρεδηαζκΫλα λΫα Ϋξγα, κε 

ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ, θαζψο θαη κε ηε ιάςε 

κΫηξσλ πνπ πξνΪγνπλ ηηο θαζαξφηεξεο κεηαθνξΫο, ηδέσο ζηηο κεγΪιεο αζηηθΫο δψλεο. 

Δπηπξφζζεηα, ην πξφγξακκα απνδέδεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο αζθΪιεηαο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ θαη δηθηχσλ κεηαθνξΪο. 

 

4.6.1.2  Αλακελφκελνο Αληέθηππνο Σσλ Δπελδχζεσλ 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «ελέζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο» ζα παξΪζρεη ηζρπξά 

ππνζηάξημε ζην πξφγξακκα ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, 

ζπκβΪιινληαο ζηε γεθχξσζε ηνπ ρΪζκαηνο πνπ ρσξέδεη ηελ ΔιιΪδα απφ ηηο πην 

αλεπηπγκΫλεο πεξηθΫξεηεο ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκΫα ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. Σν 

86,58% ησλ επελδχζεσλ πνπ εέλαη δηαζΫζηκεο ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

πξννξέδνληαη γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Ληζαβφλαο. ΔπηπιΫνλ, ζθνπφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

εέλαη λα πξνζειθχζεη ηδησηηθΫο επελδχζεηο χςνπο 1,8 δηζεθαηνκκπξέσλ επξψ κΫζσ 
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δηαθφξσλ ζπκβΪζεσλ παξαρψξεζεο απηνθηλεηνδξφκσλ, κε ζθνπφ ηελ νινθιάξσζε ηνπ 

βαζηθνχ δηθηχνπ απηνθηλεηνδξφκσλ ηεο επεηξσηηθάο ρψξαο Ϋσο ην 2015. 

 

4.6.1.3  Πξνηεξαηφηεηεο 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Ϋρεη δχν ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 

 ελέζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζε επξσπατθφ, εζληθφ 

θαη πεξηθεξεηαθφ επέπεδν κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (νδηθΫο, 

ζηδεξνδξνκηθΫο, ζαιΪζζηεο, αεξνπνξηθΫο θαη δεκφζηεο κεηαθνξΫο) 

 βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ, κε Ϋκθαζε ζηε κεέσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθηλάζεσλ, ζηελ αζθΪιεηα ησλ κεηαθνξψλ θαη ζην 

επέπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «ελέζρπζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο» Ϋρεη ηνπο αθφινπζνπο 

Ϊμνλεο πξνηεξαηφηεηαο: 

 

Πξνηεξαηφηεηα 1: ππνδνκΫο νδηθψλ κεηαθνξψλ [πεξέπνπ 58,8% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο]  

Οη εηδηθνέ ζηφρνη ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο ζπκπεξηιακβΪλνπλ: 

 ηελ αλΪπηπμε δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ (ΓΔΓ)·  

 ηελ αλΪπηπμε ηνπ δεπηεξεχνληνο πεξηθεξεηαθνχ δηθηχνπ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο αλΪπηπμεο νδηθψλ ζπλδΫζεσλ κε ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ ζηε ρψξα. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 2: ππνδνκΫο ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ζπλδπαζκΫλσλ κεηαθνξψλ [πεξέπνπ 

19,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

Οη εηδηθνέ ζηφρνη ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο ζπκπεξηιακβΪλνπλ: 

 ηελ αλΪπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ·  

 ηελ θαηαζθεπά θαη απνπεξΪησζε ηνπ δηεπξσπατθνχ Ϊμνλα ΠΑΘΔ/Π (ΠΪηξα-

Αζάλα-Θεζζαινλέθε), ν νπνένο πξνζθΫξεη δπλαηφηεηα κεηαθέλεζεο κε πςειά 

ηαρχηεηα (160 km/h), κε δηπιά ειεθηξνθηλνχκελε γξακκά θαη ζεκαηνδφηεζε, 

θαζψο θαη ηελ αλΪπηπμε ησλ ζπλδπαζκΫλσλ κεηαθνξψλ ζηνλ Ϊμνλα απηφ. 
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Πξνηεξαηφηεηα 3: δεκφζηεο αζηηθΫο ζπγθνηλσλέεο [πεξέπνπ 11,1% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

ηφρνο ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο εέλαη ε αλΪπηπμε ηνπ ζπζηάκαηνο δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ ζηελ πεξηνρά Αζελψλ-Πεηξαηψο, κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο, 

ηε βειηέσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ, ηελ παξνρά ππεξεζηψλ 

πνηφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο θαζαξφηεξνπ πεξηβΪιινληνο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 4: ππνδνκΫο αεξνπνξηθψλ θαη ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ [πεξέπνπ 7,4% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο] 

Ζ ΔιιΪδα Ϋρεη εθηεηακΫλν δέθηπν ιηκΫλσλ (155) θαη αεξνδξνκέσλ (41). Οη εηδηθνέ ζηφρνη 

ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο ζπκπεξηιακβΪλνπλ: 

 βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο θαηΪιιεισλ 

ιηκεληθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξΪο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκΪησλ·  

 ηελ αλΪπηπμε πεξηθεξεηαθψλ αεξνδξνκέσλ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 5: νδηθά αζθΪιεηα θαη αζθΪιεηα ησλ κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ [πεξέπνπ 

1,2% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο] 

ηφρνο ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο εέλαη ε βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ 

δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ ην ηκάκα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο απνδέδεη 

ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο θαη δηαρεέξηζεο ηεο θπθινθνξέαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 6: ηερληθά βνάζεηα [πεξέπνπ 1,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο] 

Γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο δηαηέζεηαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηάξημε γηα ηελ 

θΪιπςε ησλ δαπαλψλ δηνηθεηηθάο δηαρεέξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειΫγρνπ. 
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4.6.1.4  ΥξεκαηνδνηηθΫο Καη ΣερληθΫο Πιεξνθνξέεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. «ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΠΡΟΠΔΛΑΗΜΟΣΖΣΑ» 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
Δπξσπατθά 

ρξεκαηνδφηεζε 

Δζληθά 

δεκφζηα 

δαπΪλε 

χλνιν δεκφζηαο 

δαπΪλεο 

ΤπνδνκΫο νδηθψλ κεηαθνξψλ 2.176.600.000 725.580.000 2.902.180.000 

ΤπνδνκΫο ζηδεξνδξνκηθψλ θαη 

ζπλδπαζκΫλσλ κεηαθνξηθψλ 
723.000.000 127.560.000 850.560.000 

Γεκφζηεο αζηηθΫο ζπγθνηλσλέεο 411.550.000 241.550.000 653.100.000 

ΤπνδνκΫο αεξνπνξηθψλ θαη 

ζαιΪζζησλ κεηαθνξψλ 
274.000.000 66.330.000 340.330.000 

Οδηθά αζθΪιεηα θαη αζθΪιεηα 

κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ 
43.200.000 43.200.000 86.400.000 

Κπθινθνξηαθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δηαρεέξηζε κεηαθνξηθψλ δηθηχσλ 
31.035.000 31.035.000 62.070.000 

Σερληθά βνάζεηα 40.775.864 40.775.864 81.551.728 

χλνιν  3.700.160.864 1.276.030.864 4.976.191.728 

 

 

4.6.2  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΠεξηβΪιινλ Καη Αεηθφξνο ΑλΪπηπμε» 

 

Πξφγξακκα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΣΠΑ 

θαη ην Σακεέν πλνράο 

 

Γηαρεηξηζηηθά Αξρά: Τπνπξγεέν Υσξνηαμέαο θαη Γεκνζέσλ ·ξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ) 

 

ηηο 5 Ννεκβξένπ 2007 ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«ΠεξηβΪιινλ θαη αεηθφξνο αλΪπηπμε» ζηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν 2007-2013. Σν 

πξφγξακκα απηφ πξνβιΫπεη θνηλνηηθά ζηάξημε κΫζσ ηνπ ΔΣΠΑ γηα νθηψ ειιεληθΫο 
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πεξηθΫξεηεο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο (δελ πεξηιακβΪλνληαη νη πεξηθΫξεηεο 

«ζηαδηαθάο θαηΪξγεζεο») θαη κΫζσ ηνπ Σακεένπ πλνράο, ην νπνέν παξεκβαέλεη ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ πεξηνρψλ «ζηαδηαθάο θαηΪξγεζεο» θαη 

«ζηαδηαθάο εηζαγσγάο». 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη 2.250 εθαη. επξψ. Οη 

θνηλνηηθΫο επελδχζεηο κΫζσ ηνπ ΔΣΠΑ αλΫξρνληαη ζε 220 εθ. επξψ θαη κΫζσ ηνπ Σακεένπ 

πλνράο ζε 1.580 εθαη. επξψ. 

 

4.6.2.1  θνπφο Καη ηφρνο Σσλ Δπελδχζεσλ Σεο Δ.Δ. 

 

ην πιαέζην ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ επελδχζεθαλ κεγΪια πνζΪ 

γηα ηελ θΪιπςε ησλ θχξησλ αλαγθψλ ηεο ΔιιΪδαο γηα πεξηβαιινληηθΫο ππνδνκΫο. 

Δληνχηνηο, εμαθνινπζεέ λα ππΪξρεη ζεκαληηθφ Ϋιιεηκκα. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ε 

αεηθφξνο αλΪπηπμε παξνπζηΪδεη επθαηξέεο γηα ηελ ελζσκΪησζε ηεο πεξηβαιινληηθάο 

δηΪζηαζεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ πνιηηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθά 

λνκνζεζέα. 

Ο ζηφρνο γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 δελ εέλαη απιψο ε ελζσκΪησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθάο λνκνζεζέαο ηεο Δ.Δ. ζηελ εζληθά λνκνζεζέα, αιιΪ ε επέηεπμε 

πξαγκαηηθάο ζχγθιηζεο κε ην επξσπατθφ πεξηβαιινληηθφ «θνηλνηηθφ θεθηεκΫλν», Ϋηζη 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο φζνλ αθνξΪ ηελ πεξηβαιινληηθά 

πξνζηαζέα θαη ηελ αλΪπηπμε ελφο κνληΫινπ πνπ ζα νδεγάζεη ζηελ αεηθφξν αλΪπηπμε. 

Οη θχξηεο πεξηβαιινληηθΫο παξεκβΪζεηο ζηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 

ζρεηέδνληαη κε ηελ νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιάησλ, ηελ νξζνινγηθά 

ρξάζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηΪζεηο ιπκΪησλ, ηελ πξνζηαζέα ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθά αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 

(π.ρ. απεξάκσζε, μεξαζέα, ππξθαγηΫο θαη πιεκκχξεο, ζαιΪζζηα ξχπαλζε). Σν πξφγξακκα 

ζα ζπκβΪιεη ζηελ νηθνλνκηθά κεγΫζπλζε κΫζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξάζεο ησλ 

πφξσλ, φπσο ε επαλαρξεζηκνπνέεζε, ε αλαθχθισζε θαη ε αλΪθηεζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιάησλ. Σν πξφγξακκα ζα ππνζηεξέμεη παξεκβΪζεηο νη νπνέεο, εθηφο απφ ηηο 

επελδχζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο ελΫξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, νη νπνέεο ζα θαιπθζνχλ απφ 

Ϊιια εζληθΪ πξνγξΪκκαηα, ζα ζπκβΪινπλ ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο θιηκαηηθάο αιιαγάο. 
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4.6.2.2  Αλακελφκελνο Αληέθηππνο Σσλ Δπελδχζεσλ 

 

Γηα παξΪδεηγκα, ν αλακελφκελνο αληέθηππνο ζηνλ ηνκΫα ησλ ππνδνκψλ ζηεξεψλ 

απνβιάησλ ζηηο πεξηθΫξεηεο παξΫκβαζεο εέλαη φηη ζα εμππεξεηεέηαη ην 100% ηνπ 

πιεζπζκνχ. Δπέζεο ζα εμππεξεηεέηαη ην 100% ηνπ πιεζπζκνχ κΫζσ ησλ Ϋξγσλ 

επεμεξγαζέαο πδΪησλ γηα ηηο νηθηζηηθΫο πεξηνρΫο Β θαη Γ εηδηθφηεξα. ηνλ ηνκΫα ησλ 

βηψζηκσλ κεηαθνξψλ, ζα εμππεξεηεζνχλ αθφκε 430.000 Ϊηνκα ζηε βφξεηα ΔιιΪδα, ελψ 

αλακΫλεηαη φηη ηα αΫξηα ζεξκνθεπένπ ζα κεησζνχλ ζε 0,003%. ηνλ ηνκΫα ηεο πξφιεςεο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ πξνβιΫπεηαη φηη ηα αληηπιεκκπξηθΪ Ϋξγα ζα θαιχςνπλ 

539Km
2
 πξνζηαηεπφκελσλ ιεθαλψλ απνξξνάο, ελψ ζα εληζρπζνχλ νθηψ (8) ηκάκαηα ηνπ 

ππξνζβεζηηθνχ ζψκαηνο. ηνλ ηνκΫα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ην 50% ησλ πεξηνρψλ Natura 

2000 ζα πξνζηαηεπζνχλ πιάξσο κε επαξθά ζρΫδηα δηαρεέξηζεο. 

ΣΫινο, ην λΫν πξφγξακκα ζα εμαζθαιέζεη ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ησλ δηαθφξσλ 

πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ, Ϋηζη ψζηε λα βειηησζεέ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνέθεζεο φζνλ αθνξΪ ηελ εθαξκνγά ηεο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο θαη λα εμαζθαιηζηεέ 

ε πινπνέεζε κηαο ζεηξΪο εθζηξαηεηψλ ελεκΫξσζεο θαη επαηζζεηνπνέεζεο. 

 

4.6.2.3  Πξνηεξαηφηεηεο 

 

ην πξφγξακκα απηφ νξέδνληαη Ϋληεθα πξνηεξαηφηεηεο· πΫληε (5) απφ απηΫο εκπέπηνπλ ζην 

Σακεέν πλνράο θαη Ϋμη (6) ζην ΔΣΠΑ. Δηδηθφηεξα: 

 

Α. ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ 

 

Πξνηεξαηφηεηα 1 - Αηκνζθαηξηθφ πεξηβΪιινλ θαη αζηηθΫο κεηαθνξΫο, θιηκαηηθά 

αιιαγά, αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο (ΑΠΔ) 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο ζρεηέδεηαη κε ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελΫξγεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηε ζηάξημε ηεο απηνλνκέαο θαη ηεο αζθΪιεηαο 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ κε ηε ρξάζε ησλ ΑΠΔ. ΔπηπιΫνλ, ζα πξνσζεζνχλ νη βηψζηκεο 

ππνδνκΫο κεηαθνξψλ θαη ζα θαηαπνιεκεζεέ ε θιηκαηηθά αιιαγά. 
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Πξνηεξαηφηεηα 2 - Πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε πδαηηθψλ πφξσλ  

Ο θχξηνο ζηφρνο απηάο ηεο πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε απνηειεζκαηηθά πξνζηαζέα ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδΪηηλσλ απνδεθηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγέα γηα ηα ιχκαηα (91/271) θαζψο 

θαη ε δηαζθΪιηζε ηεο παξνράο πφζηκνπ λεξνχ επαξθνχο ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ζε 

επηιεγκΫλα αζηηθΪ θΫληξα θαη ζε ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ πεξηνρψλ κε νμπκΫλα πξνβιάκαηα ιεηςπδξέαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 3 - Πξφιεςε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ  

Ζ πξνηεξαηφηεηα απηά απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ, ηδηαέηεξα ζε φ,ηη αθνξΪ ππνδνκΫο 

αληηπιεκκπξηθάο πξνζηαζέαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 4 - ηεξεΪ απφβιεηα θαη πξνζηαζέα ηνπ εδΪθνπο 

Ο βαζηθφο ζηφρνο απηάο ηεο πξνηεξαηφηεηαο εέλαη λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθΪ νη 

πεξηθεξεηαθνέ ζρεδηαζκνέ δηαρεέξηζεο ζηεξεψλ απνβιάησλ (ΠΓΑ), νη νπνένη 

πξνβιΫπνπλ Ϋλα ζπλδπαζκφ κΫηξσλ πνιηηηθάο γηα ηε κεέσζε ηεο παξαγσγάο απνβιάησλ, 

ηελ ελζΪξξπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνέεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο θαη ηελ 

νινθιεξσκΫλε δηαρεέξηζε ηνπ βηναπνδνκάζηκνπ θιΪζκαηνο θαη ηελ αζθαιά δηΪζεζε ησλ 

παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιάησλ ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθάο ηαθάο. ΠεξηιακβΪλεη ηελ 

επΫθηαζε θαη νινθιάξσζε ησλ ζπζηεκΪησλ ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο ζπζθεπαζηψλ 

(SEDA) γηα ραξηέ, γπαιέ, αινπκέλην, ειεθηξνληθνχο εμνπιηζκνχο, νράκαηα κεηΪ ην ηΫινο 

ηνπ θχθινπ δσάο ηνπο θ.ιπ., Ϋηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ 

θνηλνηηθά λνκνζεζέα. ΔπηπιΫνλ, ζε ζπλΫξγεηα κε ηα πεξηθεξεηαθΪ επηρεηξεζηαθΪ 

πξνγξΪκκαηα, ζρεδηΪδεηαη λα κεησζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιάησλ πνπ δηαηέζεληαη ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθάο ηαθάο θαη λα ελζαξξπλζνχλ ε 

αλαθχθισζε θαη ε θνκπνζηνπνέεζε. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 5 - Σερληθά Βνάζεηα 

Ο ζηφρνο εέλαη ε ππνζηάξημε ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ζηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ησλ Ϋξγσλ. 
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Β. ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Πξνηεξαηφηεηα 6 - Αηκνζθαηξηθφ πεξηβΪιινλ θαη θιηκαηηθά αιιαγά 

Ο ζηφρνο απηάο ηεο πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε πξνζηαζέα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβΪιινληνο 

απφ ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαινχλ νη εθπνκπΫο αεξέσλ ξχπσλ. Απηφ ζα επηηεπρζεέ κε ηελ 

εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ θαη ηε δεκηνπξγέα ησλ εξγαιεέσλ θαη κεραληζκψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εθαξκνγά ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο. 

Πξνγξακκαηέδνληαη επέζεο κΫηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπζηεκαηηθά παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθά ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβΪιινληνο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 7 - Γηαρεέξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

Ο βαζηθφο ζηφρνο απηάο ηεο πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε δηαζθΪιηζε ηεο νξζνινγηθάο θαη 

αεηθφξνπ δηαρεέξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Απηφ ζα επηηεπρζεέ πεξαηηΫξσ κε 

ηελ πιάξε εθαξκνγά ηεο νδεγέαο 60/2000 γηα ηα χδαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνγξΪκκαηα 

παξαθνινχζεζεο, ζρΫδηα δηαρεέξηζεο αλΪ ιεθΪλε απνξξνάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

κΫηξσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο απνηειεζκαηηθάο εθαξκνγάο θαη παξαθνινχζεζεο, εέλαη 

νξηζκΫλεο απφ ηηο πξνγξακκαηηζκΫλεο απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 8 - Πξφιεςε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

Ο ζηφρνο εέλαη ε ελέζρπζε θαη βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνέθεζεο 

ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ κΫζσ ηεο νξγΪλσζεο ελφο 

πιάξσο αλεπηπγκΫλνπ δηθηχνπ πνιηηηθάο πξνζηαζέαο κε Ϋκθαζε ζηελ πξφιεςε, ην νπνέν 

δέλεη ηε δπλαηφηεηα γηα Ϊκεζε επΫκβαζε θαη απνθαηΪζηαζε. Ζ ζηξαηεγηθά γηα ηελ 

επέηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ αθνξΪ θπξέσο ηα αληηπιεκκπξηθΪ Ϋξγα θαη ηηο αληηππξηθΫο 

παξεκβΪζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ αληηζεηζκηθψλ ελεξγεηψλ. Δπέζεο, ηδηαέηεξε 

κΫξηκλα ζα ιεθζεέ γηα ηε βειηέσζε ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ηερλνινγηθψλ 

αηπρεκΪησλ κεγΪιεο Ϋθηαζεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 9 - Πξνζηαζέα ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε πξνζηαζέα ηεο θχζεο θαη 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ ζα επηηεπρζεέ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνηφπσλ, θαζψο θαη κε 

ηελ έδξπζε θαη ζηάξημε ησλ θνξΫσλ δηαρεέξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη ησλ 

πεξηνρψλ νηθνινγηθνχ ελδηαθΫξνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο πξνζηαζέαο ησλ πηελψλ. 
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Πξνηεξαηφηεηα 10 - Θεζκνέ 

Ο ζηφρνο εέλαη ε βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνπξγεένπ ΠεξηβΪιινληνο θαη Ϊιισλ πεξηβαιινληηθψλ θνξΫσλ πνπ εέλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ εθαξκνγά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθάο πνιηηηθάο. ΔπηπιΫνλ, πξνβιΫπνληαη 

ελΫξγεηεο γηα ηελ ηφλσζε θαη ηελ ελζΪξξπλζε ηεο ζπκκεηνράο φισλ ησλ παξαγφλησλ -απφ 

ηηο επηρεηξάζεηο θαη ηνπο πνιέηεο κΫρξη ηηο ΜΚΟ θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαέξνπο- ζηελ 

εμαζθΪιηζε ηεο δηΪδνζεο ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθΪ κε ην πεξηβΪιινλ, πξνο φθεινο ησλ 

πνιηηψλ γεληθΪ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 11 - Σερληθά Βνάζεηα 

Ο ζηφρνο εέλαη ε ππνζηάξημε ηεο δηαρεηξηζηηθάο αξράο ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ησλ ηειηθψλ 

δηθαηνχρσλ ηνπ ζηελ πινπνέεζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ησλ Ϋξγσλ. 

 

4.6.2.4  ΥξεκαηνδνηηθΫο Καη ΣερληθΫο Πιεξνθνξέεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
Δπξσπατθά 

ρξεκαηνδφηεζε 

Δζληθά 

δεκφζηα 

δαπΪλε 

χλνιν 

δεκφζηαο 

δαπΪλεο 

Πξνζηαζέα αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβΪιινληνο–Αληηκεηψπηζε θιηκαηηθάο 

αιιαγάο–Αλαλεψζηκεο πεγΫο ελΫξγεηαο 

272.190.000 68.047.500 340.237.500 

Πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ 
791.820.000 197.955.000 989.775.000 

Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 
316.000.000 79.000.000 395.000.000 

Πξνζηαζέα εδαθηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη 

δηαρεέξηζε ζηεξεψλ απνβιάησλ 
179.380.000 44.45.000 224.225.000 

Σερληθά βνάζεηα Σακεένπ πλνράο 20.610.000 5.152.500 25.762.500 
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Πξνζηαζέα αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβΪιινληνο–Αληηκεηψπηζε θιηκαηηθάο 

αιιαγάο 

18.400.000 4.600.000 
23.000.000 

 

Πξνζηαζέα θαη δηαρεέξηζε πδαηηθψλ 

πφξσλ 
16.000.000 4.000.000 20.000.000 

Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 
32.000.000 8.000.000 40.000.000 

Πξνζηαζέα θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο θαη 

βηνπνηθηιφηεηαο 
107.610.000 26.902.500 134.512.500 

Θεζκνέ θαη κεραληζκνέ 41.990.000 10.497.500 52.487.500 

Σερληθά Βνάζεηα ΔΣΠΑ 4.000.000 1.000.000 5.000.000 

χλνιν  1.800.000.000 450.000.000 2.250.000.000 

 

 

4.6.3  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθά χγθιηζε» 

 

Πξφγξακκα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 

ηηο 26 Οθησβξένπ 2007, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα 

ηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-13. Σν πξφγξακκα «Φεθηαθά 

ζχγθιηζε» πεξηιακβΪλεη ηελ παξνρά θνηλνηηθάο ππνζηάξημεο γηα ειιεληθΫο πεξηθΫξεηεο 

πνπ εέλαη επηιΫμηκεο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα θαη 

ΘξΪθε, Θεζζαιέα, Έπεηξνο, Γπηηθά ΔιιΪδα, Πεινπφλλεζνο, Ηφληα ΝεζηΪ, Κξάηε θαη 

Βφξεην Αηγαέν· νη πεξηθΫξεηεο ζηαδηαθάο ζχγθιηζεο δελ πεξηιακβΪλνληαη). 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εκπέπηεη ζην πιαέζην πνπ θαζνξέδεηαη γηα ην ζηφρν 

ζχγθιηζεο θαη Ϋρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξέπνπ 1,075 δηζ. επξψ. Ζ θνηλνηηθά 

ζπλδξνκά απφ ην ΔΣΠΑ αλΫξρεηαη ζε 860 εθαηνκκχξηα επξψ πεξέπνπ θαη απνηειεέ 

θνλδχιην ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζην 4,2% ζρεδφλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ επελδχεη ε Δ.Δ. 

ζηελ ΔιιΪδα ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά 2007-13. 
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4.6.3.1  θνπφο Καη ηφρνο Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

χκθσλα κε ην εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαέζην αλαθνξΪο γηα ηελ πεξένδν 2007-13, ε ΔιιΪδα 

ρξεζηκνπνηεέ ηηο ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξέαο θαη ηεο επηθνηλσλέαο (ΣΠΔ) ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ηα Ϊιια 25 θξΪηε κΫιε ηεο. ΚαηΪ ηελ ηειεπηαέα δεθαεηέα, νη ΣΠΔ δελ 

πξνζΫθεξαλ ζεκαληηθά ζπκβνιά ζηε βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ρψξαο ά ζηελ 

πνηφηεηα δσάο ησλ ειιάλσλ πνιηηψλ. 

Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξΪκκαηνο εέλαη λα ζπκβΪιιεη ζηελ 

ςεθηαθά ζχγθιηζε ηεο ΔιιΪδαο κε ηελ ππφινηπε Δ.Δ. κΫζσ ηεο ρξάζεο ησλ ΣΠΔ. Σν 

επέθεληξν ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζα εέλαη ζηελ εθαξκνγά εμαηνκηθεπκΫλεο αλαπηπμηαθάο 

ζηξαηεγηθάο κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηνπο αληαγσληζηηθνχο ηνκεέο ηεο ΔιιΪδαο φπσο ν 

ηνπξηζκφο, ε λαπηηιέα, ν πνιηηηζκφο θαη ν αζιεηηζκφο 

 

4.6.3.2  Αλακελφκελνο Αληέθηππνο Σσλ Δπελδχζεσλ 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Φεθηαθά ζχγθιηζε» ζα ζπκβΪιιεη ζηελ επέηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο εζληθάο «ςεθηαθάο ζηξαηεγηθάο 2006-13. Θα ζπκβΪιιεη θπξέσο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε 18 αλζξσπνεκεξψλ γηα επηρεηξάζεηο θαη 14 αλζξσπνεκεξψλ γηα ηνπο 

πνιέηεο θαηΪ ηηο ζπλαιιαγΫο κε δεκφζηεο δηνηθάζεηο. Σν πξφγξακκα ζα απμάζεη επέζεο ηε 

ζπκβνιά ησλ ΣΠΔ ζην ειιεληθφ ΑΔγρΠ απφ 0,41% θαηΪ ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 

1995-2003 ζε 0,55% γηα ηελ πεξένδν 2005-13. Σν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεέ ην δηαδέθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγΫο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο ζα απμεζεέ απφ ην 

πνζνζηφ ηνπ 8% ην 2005 ζην 38% ην 2013. 

 

4.6.3.3  Πξνηεξαηφηεηεο 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Φεθηαθά ζχγθιηζε» δηαξζξψλεηαη κε βΪζε ηηο αθφινπζεο 

δχν πξνηεξαηφηεηεο: 

 

Πξνηεξαηφηεηα 1: βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ [46,7 % 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβΪλνληαη: 
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 ε βειηησκΫλε δηεέζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηηο παξαγσγηθΫο δηαδηθαζέεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ κε Ϋκθαζε ζηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο 

(ΜΜΔ). Θα δνζεέ Ϋκθαζε ζηελ θηλεηνπνέεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ ησλ 

επηρεηξάζεσλ ηεο ρψξαο κΫζσ αλΪπηπμεο ςεθηαθνχ πεξηερνκΫλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ραξαθηάξα θαη κΫζσ αλΪπηπμεο πιαηθνξκψλ θαη εθαξκνγψλ γηα ηε δηαρεέξηζε θαη 

δηΪδνζε πιεξνθνξηψλ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηερνκΫλνπ («Business Gateways»)·  

 ε αχμεζε ηεο ρξάζεο ησλ ΣΠΔ ζηηο θαζεκεξηλΫο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξάζεσλ·  

 ε αλΪπηπμε εθαξκνγψλ ΣΠΔ γηα ηελ ελζΪξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 2: ΣΠΔ θαη βειηέσζε ηεο θαζεκεξηλάο δσάο ησλ πνιηηψλ [51,4 % 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηαο πεξηιακβΪλνληαη: 

 ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξάζε θαη γλψζε ησλ ΣΠΔ·  

 ε αχμεζε ηεο παξνράο ςεθηαθψλ δεκνζέσλ ππεξεζηψλ·  

 ε εμΪιεηςε ηνπ «ςεθηαθνχ ρΪζκαηνο» πνπ νθεέιεηαη ζε παξΪγνληεο φπσο ε 

γεσγξαθηθά ζΫζε, ε ειηθέα θαη ην θχιν·  

 ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε ςεθηνπνέεζε ησλ ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ δεκνζέσλ 

ππεξεζηψλ (εηδηθφηεξα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηε ζηξαηεγηθά «i2010») 

θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξΫρνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθάο 

απηνδηνέθεζεο·  

 ε ελζΪξξπλζε ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζε θνηλνηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ 

αλΪπηπμε εθαξκνγψλ ΣΠΔ πνπ απεπζχλνληαη ζε ΜΚΟ·  

 ε πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο ηεο ΔιιΪδαο·  

 ε αλΪπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ΣΠΔ πνπ πξνζθΫξνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε 

γπλαέθεο θαη Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 3: ηερληθά ππνζηάξημε εθαξκνγάο [1,9 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο] 
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4.6.3.4  ΥξεκαηνδνηηθΫο Καη ΣερληθΫο Πιεξνθνξέεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. «ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ» 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
Δπξσπατθά 

ρξεκαηνδφηεζε 

Δζληθά δεκφζηα 

δαπΪλε 

χλνιν δεκφζηαο 

δαπΪλεο 

Βειηέσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

κε αμηνπνέεζε ησλ ΣΠΔ 
402.000.000 100.500.000 502.500.000 

ΣΠΔ θαη βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσάο 
442.000.000 110.500.000 552.500.000 

Σερληθά ζπλδξνκά 16.000.000 4.000.000 20.000.000 

χλνιν  860.000.000 215.000.000 1.075.000.000 

 

 

4.6.4 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Καη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

 

Πξφγξακκα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 

ηηο 26 Οθησβξένπ 2007, ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα 

ηελ ΔιιΪδα γηα ηελ πεξένδν πξνγξακκαηηζκνχ 2007-13. Σν πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα» πεξηιακβΪλεη θνηλνηηθά νηθνλνκηθά 

ππνζηάξημε γηα ηηο πεξηθΫξεηεο ηεο ΔιιΪδαο πνπ εέλαη επηιΫμηκεο ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ 

ζχγθιηζεο (Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα θαη ΘξΪθε, Θεζζαιέα, Έπεηξνο, Γπηηθά ΔιιΪδα, 

Πεινπφλλεζν, Ηφληα ΝεζηΪ, Κξάηε θαη Βφξεην Αηγαέν· νη πεξηθΫξεηεο ζηαδηαθάο 

ζχγθιηζεο δελ πεξηιακβΪλνληαη). 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εκπέπηεη ζην πιαέζην πνπ θαζνξέδεηαη γηα ην ζηφρν 

ζχγθιηζεο θαη Ϋρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξέπνπ 1,519 δηζ. επξψ. Ζ θνηλνηηθά 

ζπλδξνκά απφ ην ΔΣΠΑ αλΫξρεηαη ζε 1,291 δηζ. επξψ πεξέπνπ θαη απνηειεέ θνλδχιην ην 
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νπνέν αληηζηνηρεέ ζην 6,32% ζρεδφλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ επελδχεη ε Δ.Δ. ζηελ 

ΔιιΪδα ζην πιαέζην ηεο πνιηηηθάο γηα ηε ζπλνρά 2007-13. 

 

4.6.4.1  θνπφο Καη ηφρνο Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

Σα ηειεπηαέα ρξφληα ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο παξνπζέαζε Ϋληνλα 

ζεκΪδηα βειηέσζεο θαη αλαηξνπάο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ηΪζεσλ. Μνινλφηη βειηηψζεθε 

ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ε ειιεληθά νηθνλνκέα ραξαθηεξέδεηαη αθφκε απφ ρακειΪ επέπεδα 

δηαζπλνξηαθάο θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη ρακειΪ επέπεδα Ϋξεπλαο, ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο 

θαη θαηλνηνκέαο. ΔπηπιΫνλ, πνιιΫο κηθξΫο θαη πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο αληηκεησπέδνπλ 

δπζθνιέεο ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπο λα επεθηεέλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο απηνχ ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη ε βειηέσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ηεο δηαζπλνξηαθάο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηάκαηνο παξαγσγάο (κε Ϋκθαζε ζηελ θαηλνηνκέα).  Σν 

πξφγξακκα πξνβιΫπεη παξεκβΪζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο βηνκεραλέαο, ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ 

εκπνξένπ, ηεο πξνζηαζέαο ηνπ θαηαλαισηά, ηεο Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγέαο, ηεο ελΫξγεηαο, 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ επέηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκΪησλ 

φζνλ αθνξΪ ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο. 

 

4.6.4.2  Αλακελφκελνο Αληέθηππνο Σσλ Δπελδχζεσλ 

 

Σν πξφγξακκα αλακΫλεηαη λα ζπκβΪιιεη ζηελ Ϋξεπλα θαη ηελ αλΪπηπμε (Δ&Α), Ϋλαο 

ηνκΫαο ν νπνένο πξνβιΫπεηαη φηη ζα αλΫιζεη ζην 1,5% ηνπ ΑΔγρΠ Ϋσο ην ηΫινο ηεο 

πξνγξακκαηηθάο πεξηφδνπ, ηφζν κΫζσ ηεο Ϊκεζεο ρνξάγεζεο δεκφζησλ θνλδπιέσλ φζν 

θαη κε ηελ θηλεηνπνέεζε ηδησηηθψλ θεθαιαέσλ. Δπέζεο ζα δηαδξακαηέζεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔιιΪδαο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζπκθσλέα ηνπ 

Κηφην. 

 

4.6.4.3  Πξνηεξαηφηεηεο 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα» δηαξζξψλεηαη 

κε βΪζε ηηο αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο: 
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Πξνηεξαηφηεηα 1: δεκηνπξγέα θαη αμηνπνέεζε ηεο θαηλνηνκέαο ππνζηεξηδφκελεο απφ 

Ϋξεπλα θαη ηερλνινγηθά αλΪπηπμε [15,1 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο]  

ηφρνο ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο εέλαη ε επηηΪρπλζε ηεο κεηΪβαζεο ζηελ νηθνλνκέα ηεο 

γλψζεο κε ηελ αλΪπηπμε ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηελ ελέζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγέαο ζηνπο ηνκεέο παξαγσγάο ηεο ρψξαο. ην επέθεληξν ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο 

βξέζθεηαη ε θαηλνηνκέα ε νπνέα εέλαη ν θχξηνο παξΪγνληαο γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο θαη θνηλσλέαο. Δπέζεο, Ϊιινο ζηφρνο ηεο 

εέλαη λα ζπκβΪιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ εζληθνχ εηζνδάκαηνο πνπ δαπαλΪηαη 

ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 2: ππνζηάξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαζπλνξηαθάο 

θηλεηηθφηεηαο [35,1 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

Με ηελ πξνηεξαηφηεηα απηά επηδηψθεηαη ε ελέζρπζε ηεο εμσζηξΫθεηαο ησλ επηρεηξάζεσλ, 

κε ζηφρν ηελ αλαβΪζκηζε ζηελ ΔιιΪδα ηεο παξαγσγάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε πςειά 

πξνζηηζΫκελε αμέα θαη πςειά πνηφηεηα, κε πεξηβαιινληηθά ζπλαέζζεζε, κε γλψζε θαη 

θαηλνηνκέα. 

Δπέζεο ζηφρνο ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηάο εέλαη ε αχμεζε ηεο Ϊκεζεο επΫλδπζεο 

απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ νηθνλνκέα ηεο ΔιιΪδαο θαη ε ελζΪξξπλζε ηεο ππνζηάξημεο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθά παξνπζέα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ ζε αγνξΫο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη ελΫξγεηεο ζα επηθεληξσζνχλ ζε κηθξνκεζαέεο 

επηρεηξάζεηο (ΜΜΔ), σζηφζν ζα θαιχπηνπλ επέζεο ηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηνλ νπνέν 

ζα δνζεέ Ϋκθαζε ζηελ αλΪπηπμε ελαιιαθηηθψλ ά εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 3: βειηέσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο [21,5 % ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο]  

Ζ χπαξμε θαηΪιιεινπ θαη πγηνχο πεξηβΪιινληνο γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεέ δσηηθφ παξΪγνληα γηα λα θαξπνθνξάζεη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γηα λα κεησζεέ ν επηρεηξεκαηηθφο θέλδπλνο. Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο 

Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε πξνζπΪζεηα γηα ηελ επέηεπμά ηνπ. Με ηηο ελΫξγεηεο απηΫο 

επηδηψθεηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ εξγαιεέσλ θαη ε βειηέσζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηέζεληαη ζηηο επηρεηξάζεηο θαη επηπιΫνλ ε 

εμαζθΪιηζε ησλ θαηΪιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηε δξαζηεξηνπνέεζε ζε ειεχζεξεο αγνξΫο κε 

ηελ ππνζηάξημε ζηνηρεέσλ φπσο «one stop shops», ππνδνκΫο θαη εξγαιεέα αλΪπηπμεο. 

Δπέζεο, ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ελΫξγεηεο ζηνλ ηνκΫα ηεο πξνζηαζέαο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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ΓεληθΪ, κε ηελ ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηα επηδηψθεηαη ε ελέζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ε αχμεζε ησλ δπλαηνηάησλ επΫλδπζεο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 4: νινθιάξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηάκαηνο ηεο ρψξαο θαη ελέζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηΪο ηνπ [26,0 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο] 

Ο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηαο εέλαη ε εμαζθΪιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

ηεο ΔιιΪδαο παξΪιιεια κε ηελ επέηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ, ηελ ππνζηάξημε 

ηεο απειεπζΫξσζεο ηεο αγνξΪο ελΫξγεηαο θαη ηελ ελζσκΪησζε ηεο κεηαθνξΪο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξένπ ζε κεγΪια δηεζλά δέθηπα. Οη ελΫξγεηεο ζην πιαέζην ηεο 

παξνχζαο πξνηεξαηφηεηαο ζα ζπκβΪιινπλ ζηελ επέηεπμε ησλ ειιεληθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Κηφην. ηφρνο ηνπο εέλαη ε ζηαδηαθά κεέσζε ηεο εμΪξηεζεο ηεο ΔιιΪδνο απφ ην πεηξΫιαην 

κε ηελ ππνζηάξημε ησλ δηθηχσλ ελΫξγεηαο θπζηθνχ αεξένπ θαη ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελΫξγεηαο. Οη ελΫξγεηεο ζηνλ ηνκΫα ηεο ελεξγεηαθάο απνδνηηθφηεηαο ζα απνηειΫζνπλ 

επέζεο ζεκειηψδεο ζηνηρεέν ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ. ηελ πξνηεξαηφηεηα απηά ζα 

ιακβΪλεηαη ππφςε ε γεσζηξαηεγηθά ζΫζε ηεο ΔιιΪδαο κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ηεο 

αζθΪιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 5: ηερληθά ππνζηάξημε εθαξκνγάο [2,3 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο] 

 

4.6.4.4  ΥξεκαηνδνηηθΫο Καη ΣερληθΫο Πιεξνθνξέεο 
 

ΠΗΝΑΚΑ 11 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
Δπξσπατθά 

ρξεκαηνδφηεζε 

Δζληθά δεκφζηα 

δαπΪλε 

χλνιν δεκφζηαο 

δαπΪλεο 

Γεκηνπξγέα θαη αμηνπνέεζε ηεο 

θαηλνηνκέαο ππνζηεξηδφκελεο απφ 

Ϋξεπλα θαη ηερλνινγηθά αλΪπηπμε 

192.083.000  33.897.000  225.980.000  

Δλέζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο δηαζπλνξηαθάο θηλεηηθφηεηαο 
446.020.000  82.238.824  548.258.824  
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Βειηέσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο 
272.907.000  48.160.059  321.067.059  

Οινθιάξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηάκαηνο ηεο ρψξαο θαη ελέζρπζε 

ηεο βησζηκφηεηΪο ηνπ 

330.990.000  58 410.000  389.400.000  

Σερληθά ζπλδξνκά 29.000.000  5.294.117  34.294.117  

χλνιν  1.271.000.000  228.000.000  1.519.000.000  

 

4.6.4.5  ΠξνγξΪκκαηα Πνπ Τινπνηνχληαη ην Πιαέζην Σνπ ΔΠΑΝ ΗΗ
37

 

 

Σν Πξφγξακκα «Δλέζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ» θαη ην Πξφγξακκα 

«Δλέζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΝΫσλ» πινπνηνχληαη ζην πιαέζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

ΠξνγξΪκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ ΗΗ) θαη εληΪζζνληαη 

ζηνλ Ϊμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2, ν νπνένο επηδηψθεη ηελ επΫθηαζε ηεο εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο ηζρπξάο θαη ηθαλάο ζπλζάθεο γηα ηελ παξαγσγηθά αλαβΪζκηζε ηεο 

ρψξαο πξνο αγαζΪ θαη ππεξεζέεο πςειάο πξνζηηζΫκελεο αμέαο κε ελζσκΪησζε γλψζεο θαη 

θαηλνηνκέαο κε πνηφηεηα θαη πεξηβαιινληηθά επαηζζεζέα. 

Σν Πξφγξακκα «Δλέζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ» απνζθνπεέ ζηε 

δηεπθφιπλζε – κΫζσ ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ – ηεο έδξπζεο λΫσλ επηρεηξάζεσλ απφ 

γπλαέθεο επηρεηξεκαηέεο (Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Γπλαηθψλ) ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκεέο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο θαη αληέζηνηρα, ην Πξφγξακκα «Δλέζρπζε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΝΫσλ» απνζθνπεέ ζηε δηεπθφιπλζε – κΫζσ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εληζρχζεσλ – ηεο έδξπζεο λΫσλ επηρεηξάζεσλ απφ λΫνπο ειηθηαθΪ επηρεηξεκαηέεο 

(Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ΝΫσλ) ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκεέο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ Γεκφζηα ΓαπΪλε ησλ πξνγξακκΪησλ ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά 

·λσζε (Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο – ΔΣΠΑ) θαη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. 

ΔλδηΪκεζνο ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ ·θδνζε ηεο Πξνθάξπμεο εέλαη ε 

Γεληθά Γξακκαηεέα Βηνκεραλέαο – Γηεχζπλζε Μηθξνκεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ. 

ΔλδηΪκεζνο ΦνξΫαο Γηαρεέξηζεο (ΔΦΓ) γηα ηελ Αμηνιφγεζε, Γηαρεέξηζε θαη 

Παξαθνινχζεζε Τινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξψλ 

– Μεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Υεηξνηερλέαο Αλψλπκε Δηαηξεέα (ΔΟΜΜΔΥ Α.Δ.) 

                                                 
37

 http://epan2.antagonistikotita.gr 
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Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην πξψην πξφγξακκα Ϋρνπλ γπλαέθεο πνπ γελλάζεθαλ απφ 

01/01/1954 κΫρξη θαη 31/12/1991, εέλαη Ϊλεξγεο, κηζζσηνέ ά ειεχζεξεο επαγγεικαηέεο πνπ 

δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα απφ 01/01/2008 Ϋσο θαη ηελ εκεξνκελέα 

πξνδεκνζέεπζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο (04/03/2009)θαη ζην δεχηεξν πξφγξακκα λΫνη θαη λΫεο 

πνπ γελλάζεθαλ απφ 01/01/1970 κΫρξη θαη 31/12/1991, κε ηα έδηα ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο 

παξαπΪλσ. 

 

4.6.5  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Σερληθά Τπνζηάξημε Δθαξκνγάο» 

 

Πξφγξακκα ζην πιαέζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην 

Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 

Γηαρεηξηζηηθά αξρά: Τπνπξγεέν Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

 

ηηο 5 Ννεκβξένπ 2007 ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά ελΫθξηλε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

«Σερληθά ππνζηάξημε εθαξκνγάο» γηα ηελ πεξένδν 2007-2013. Σν πξφγξακκα απηφ 

πεξηιακβΪλεη θνηλνηηθά ππνζηάξημε ζρεηηθΪ κε νξηδφληηεο δξΪζεηο ηερληθάο βνάζεηαο γηα 

ηηο ειιεληθΫο πεξηθΫξεηεο ζην πιαέζην ηνπ ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο (Κξάηε, 

Πεινπφλλεζνο, Γπηηθά ΔιιΪδα, Ηφληα ΝεζηΪ, Έπεηξνο, Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα θαη ΘξΪθε, 

Θεζζαιέα θαη ΝεζηΪ Βνξεένπ Αηγαένπ). Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δελ πεξηιακβΪλεη 

θνλδχιηα γηα πεξηθΫξεηεο πνπ βξέζθνληαη ζε θΪζε ζηαδηαθάο εμφδνπ απφ ην ζηφρν ηεο 

ζχγθιηζεο (phasing out) νχηε γηα πεξηθΫξεηεο πνπ βξέζθνληαη ζε θΪζε ζηαδηαθάο εηζφδνπ 

ζην ζηφρν ηεο πεξηθεξεηαθάο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο (phasing in). 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξΪκκαηνο αλΫξρεηαη ζε 226 εθαη. επξψ θαη 

ε θνηλνηηθά ζπλδξνκά ηνπ ΔΣΠΑ ζε 192 εθαη. επξψ. 

 

4.6.5.1  θνπφο Καη ηφρνο Σνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

 

χκθσλα κε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαέζην ΑλΪπηπμεο γηα ηελ πεξένδν 2007 – 2013, ε 

ΔιιΪδα Ϋρεη πνιχ κηθξά δηνηθεηηθά ηθαλφηεηα γηα ηελ νξζά θαη απνηειεζκαηηθά 

πινπνέεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ ζε απηάλ. 

θνπφο θαη ζηφρνο ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη: ε ελέζρπζε ησλ επηηειηθψλ θνξΫσλ 

ηνπ ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο θαη ζπληνληζκνχ πνπ εέλαη ππεχζπλν γηα ην ζχλνιν ησλ 
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επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ε ελέζρπζε ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο ησλ 

δηθαηνχρσλ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ νξγαλσηηθά ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

4.6.5.2  Πξνηεξαηφηεηεο 

 

«Τπνζηάξημε επηηειηθψλ δνκψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη δηθαηνχρσλ» 

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο εέλαη ε δηακφξθσζε θαη ζπλεράο εμαζθΪιηζε ησλ θαηΪιιεισλ 

νξγαλσηηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ ειιεληθνχ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο (ΔΠΑ). 

 

Οη ζπλζάθεο απηΫο εέλαη, θαηΪ πξνηεξαηφηεηα: 

 

Πξνηεξαηφηεηα 1 

ε αλΪγθε αλαβΪζκηζεο θαη ε πνηνηηθάο ελέζρπζεο ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

ζπζηάκαηνο δηνέθεζεο. Ζ αλΪγθε απηά ζρεηέδεηαη Ϊκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθά 

πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκέζεσλ θαη ηελ εθαξκνγά ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, πνπ 

απνηεινχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηελ αλαζεσξεκΫλε ζηξαηεγηθά ηεο 

Ληζαβφλαο. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 2 

ε αλΪγθε ελέζρπζεο ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο θαη πηζηνπνέεζεο ηεο επΪξθεηαο ησλ 

δηθαηνχρσλ θνξΫσλ. 

 

Πξνηεξαηφηεηα 3 

ε αλΪγθε ελέζρπζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο παξεκβΪζεηο 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. 
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4.6.5.3  ΥξεκαηνδνηηθΫο Καη ΣερληθΫο Πιεξνθνξέεο 

 

ΠΗΝΑΚΑ 12 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑ ΣΟ Δ.Π. «ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ» 

 

Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο  
Δπξσπατθά 

ρξεκαηνδφηεζε 

Δζληθά δεκφζηα 

δαπΪλε 

χλνιν δεκφζηαο 

δαπΪλεο 

Τπνζηάξημε επηηειηθψλ δνκψλ, 

ιεηηνπξγηψλ θαη δηθαηνχρσλ 

θνξΫσλ 

192.000.000  33.882.353  225.882.353  

χλνιν  192.000.000  33.882.353  225.882.353  

 

 

4.7  ΚνηλνηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

 

Σα θνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα Ϋρνπλ ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο. Ηδηαέηεξε Ϋκθαζε δέλεηαη ζηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο, 

κΫζα ζηα πιαέζηα ελέζρπζεο ησλ ξπζκψλ αλΪπηπμάο ηνπο θαη ελέζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηΪο ηνπο.  

 

πγθεθξηκΫλα, γηα ηελ πεξένδν 2007-2013 ηα ηξΫρνληα πξνγξΪκκαηα εέλαη ηα εμάο: 

 

Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΠΟΛΗΣΗΜΟ – ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟ 

ΣΟΜΔΑ 

1. Πξφγξακκα «Γηα βένπ κΪζεζεο»  

2. Πξφγξακκα «Νενιαέα ελ δξΪζεη»  

3. Πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο»  

4. Πξφγξακκα «Media 2007»  

  

B. ΤΓΔΗΑ – ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ 

1. Πξφγξακκα «Κνηλνηηθάο δξΪζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο πγεέαο» 

2. Πξφγξακκα «Κνηλνηηθάο δξΪζεο ζηνλ ηνκΫα ηεο πνιηηηθάο γηα ηνπο θαηαλαισηΫο» 
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Γ. ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

1. «·βδνκν πξφγξακκα - πιαέζην» θνηλνηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγηθάο 

αλΪπηπμεο 

2. «Πξφγξακκα - Πιαέζην» θνηλνηηθάο δξΪζεο ζην πεδέν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκέαο 

  

Γ. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

Πξφγξακκα «Progress» 

 

E. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Υξεκαηνδνηηθφ κΫζν γηα ην πεξηβΪιινλ «LIFE+» 

  

Σ. ΣΔΛΧΝΔΗΑ 

Πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηα ηεισλεέα «Σεισλεέα 2013» 

  

Ε. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΜΔΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Υξεκαηνδνηηθφ κΫζν γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ αλζξψπσλ, ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ησλ 

αγαζψλ 

 

 

4.8  ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

 

4.8.1  Έλλνηα Σνπ ΝΫνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

 

Ο Νφκνο 3299/2004 (ΦΔΚ 261 / Σ. Α΄/ 23-12-2004) απνηειεέ Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ εξγαιεέα 

γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο. Ο λΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

(3299/2004), ν νπνένο αληηθαηΫζηεζε ηνλ πξνεγνχκελν αληέζηνηρν (2601/98), ζα 

ρξεκαηνδνηεέ επελδχζεηο απφ ην 2011 θαη κεηΪ, κε πνζφ πνπ ζα αγγέδεη ηα 4 Ϋσο 5 δηζ. 

επξψ κΫρξη ην 2013. Ζ εθηακέεπζε ησλ πφξσλ χςνπο 1,2 δηζ. επξψ γηα ην 2010 

ζπλερέδεηαη απξφζθνπηα θαη αθνξΪ ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδέσλ πνπ εέραλ 

εληαρζεέ ζηνλ πξνεγνχκελν Αλαπηπμηαθφ Νφκν. Ο λΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο δέλεη 

ηδηαέηεξν βΪξνο ζε πνηνηηθΪ θξηηάξηα ελέζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 
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εμσζηξΫθεηαο, ηεο Ϋξεπλαο, ηεο θαηλνηνκέαο θαη ηεο πξΪζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο 

θαη ζε θξηηάξηα δηαηάξεζεο θαη αχμεζεο ησλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. Πξφθεηηαη γηα Ϋλα βαζηθφ 

εξγαιεέν αλΪπηπμεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ έδξπζεο, 

αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ επηρεηξάζεσλ ζα εληζρχζεη ηελ πγηά επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη ηηο λΫεο επελδχζεηο ζηνλ ηφπν.  

 

4.8.2  ηφρνο Σνπ ΝΫνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΝΫνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ εέλαη λα εληζρχζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκέαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνλ παξαγσγηθφ θαη 

ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθά ζχγθιηζε,  λα 

ελδπλακψζεη ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθάο αιιαγάο θαη ηεο θαηλνηνκέαο, ηελ 

πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο ζηνρεχνληαο ζε κηα 

δπλακηθά θαη βηψζηκε νηθνλνκέα κε αηρκά ηελ ΠξΪζηλε ΑλΪπηπμε. Ο ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο 

Νφκνο εηζΪγεη λΫα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο κε ηα νπνέα ζηεξέδνληαη επηρεηξεκαηηθΫο θαη 

επελδπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβΪιινπλ ζηελ: 

 Αληαγσληζηηθφηεηα, πνηφηεηα θαη εμσζηξΫθεηα 

 ΠξΪζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 ΑλαδηΪξζξσζε, απαζρφιεζε θαη ηζφξξνπε αλΪπηπμε  

 

4.8.3  ΜνξθΫο Δληζρχζεσλ Πνπ ΠξνβιΫπεη Ο ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

 

Ο ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο αμηνπνηεέ ην ρΪξηε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ν νπνένο 

πξνβιΫπεη 4 δψλεο θηλάηξσλ (Α, Β, Γ θαη Γ) κε αλψηαηα πνζνζηΪ ελέζρπζεο 15%, 20%, 

30% θαη 40%, αληέζηνηρα. Δπέζεο, πξνβιΫπεηαη ε θαηαλνκά ηνπ 15% ησλ εηάζησλ 

δηαζΫζηκσλ πφξσλ ζηνπο ιηγφηεξν αλεπηπγκΫλνπο Ννκνχο ηεο ρψξαο. 

 

Οη βαζηθΫο κνξθΫο ελέζρπζεο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην λΫν Αλαπηπμηαθφ Νφκν εέλαη: 

 

(α) Δπηρνξάγεζε θεθαιαένπ πνπ ζπλέζηαηαη ζηε δσξεΪλ παξνρά απφ ην Γεκφζην 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θΪιπςε ηκάκαηνο ηεο εληζρπφκελεο δαπΪλεο ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ. 
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(β) Φνξνινγηθά απαιιαγά χςνπο κΫρξη ελφο πνζνζηνχ ά ηνπ ζπλφινπ ηεο αμέαο ηεο 

εληζρπφκελεο δαπΪλεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ ά θαη ηεο αμέαο ηεο ρξεκαηνδνηηθάο 

κέζζσζεο θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνένπ απνθηΪηαη ε 

ρξάζε. Ζ ελέζρπζε απηά ζπλέζηαηαη ζηελ απαιιαγά απφ ηελ θαηαβνιά θφξνπ εηζνδάκαηνο 

κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο ηεο πξψηεο 

δεθαεηέαο απφ ηελ πξαγκαηνπνέεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, κε ην ζρεκαηηζκφ ηζφπνζνπ 

αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. 

 

(γ) Δπηδφηεζε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγνχκελεο απφ ην επελδπηηθφ ζρΫδην 

απαζρφιεζεο πνπ ζπλέζηαηαη ζηελ θΪιπςε απφ ην Γεκφζην, γηα κηα δηεηέα, ηκάκαηνο ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ, εληφο ηεο πξψηεο ηξηεηέαο απφ ηελ 

νινθιάξσζά ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, ζΫζεσλ απαζρφιεζεο. 

 

(δ) Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο πνπ ζπλέζηαηαη ζηελ θΪιπςε απφ ην Γεκφζην 

ηκάκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο πνπ ζπλΪπηεηαη γηα ηελ 

απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ γηα ζπκβΪζεηο δηΪξθεηαο 

Ϋσο 7 Ϋηε. 

 

(ε) Δπηρνξάγεζε ρξενιπζέσλ δαλεένπ δηΪξθεηαο Ϋσο 10 Ϋηε  

 

Χο επελδπηηθΪ ζρΫδηα ζηα πιαέζηα ηνπ παξφληνο λφκνπ ζεσξνχληαη νη επελδχζεηο, ηα 

επηρεηξεκαηηθΪ ζρΫδηα θαη ηα πξνγξΪκκαηα ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο. Σα επελδπηηθΪ 

ζρΫδηα ρσξέδνληαη απφ ην λφκν ζε 5 θαηεγνξέεο αλΪινγα κε ην αληηθεέκελν ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο θαη ην εέδνο ηεο επΫλδπζεο. 

ΠεξαηηΫξσ, ε ρψξα ρσξέδεηαη ζε 6 γεσγξαθηθΫο πεξηνρΫο. Ο ζπλδπαζκφο εέδνπο 

ελέζρπζεο, θαηεγνξέαο επελδπηηθνχ ζρεδένπ θαη γεσγξαθηθάο πεξηνράο ηεο επΫλδπζεο 

βγΪδεη ην πνζνζηφ ελέζρπζεο πνπ παξΫρεηαη απφ ηνλ λφκν.  

Γηα ηηο κηθξΫο θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο ηζρχνπλ φιεο νη παξαπΪλσ κνξθΫο 

ελέζρπζεο, ελψ γηα ηηο κεγΪιεο επηρεηξάζεηο ά ηα κεγΪια επελδπηηθΪ ζρΫδηα (Ϊλσ ησλ 50 

εθ. επξψ) ζα ηζρχνπλ κφλν νη θνξνινγηθΫο ειαθξχλζεηο θαη νη απμαλφκελεο 

απνζβΫζεηο. ΠξνβιΫπεηαη ε πξνθάξπμε ππνβνιάο επελδπηηθψλ ζρεδέσλ αλΪ 6κελν, κε 

ζπγθεθξηκΫλα ρξνλνδηαγξΪκκαηα αλαθνέλσζεο ησλ απνηειεζκΪησλ αμηνιφγεζεο θαη κε 

αλαθνέλσζε ησλ ζπλνιηθψλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ γηα επηρνξεγάζεηο. Πξνθξέλεηαη ε 

ζπγθξηηηθά αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ πξνηΪζεσλ, νη νπνέεο ζα ππνβΪιινληαη 
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ειεθηξνληθΪ κε απηφκαηε απφξξηςε ειιηπψο ππνβαιινκΫλσλ θαθΫισλ.  Ζ θαηαλνκά ησλ 

θαθΫισλ, γηα ιφγνπο δηαθΪλεηαο, ζα γέλεηαη κε ηπραέν ηξφπν ζε πηζηνπνηεκΫλνπο 

αμηνινγεηΫο, ελψ θΪζε επελδπηάο ζα κπνξεέ λα παξαθνινπζεέ ηελ πνξεέα αμηνιφγεζεο ηνπ 

θαθΫινπ  ηνπ κΫζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζην νπνέν πξνβιΫπεηαη λα αλαξηψληαη ηα εγθεθξηκΫλα 

επελδπηηθΪ ζρΫδηα. ΠξνβιΫπεηαη επέζεο δηαδηθαζέα παξαθνινχζεζεο ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδέσλ κεηΪ ηελ νινθιάξσζά ηνπο, ψζηε λα απνηηκΪηαη ην αλαπηπμηαθφ απνηΫιεζκα. 

ε θΪζε πεξέπησζε, ην κΫγηζην πνζνζηφ ηεο βνάζεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ (πιελ απηάο πνπ αθνξΪ ηελ θνξνινγηθά απαιιαγά) δελ κπνξεέ 

λα μεπεξΪζεη ην 55% επέ ηνπ ζπλνιηθΪ εγθεθξηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ. ·λα 

ζεκεέν πνπ πξΫπεη λα πξνζερζεέ ηδηαέηεξα εέλαη φηη ε επΫλδπζε (θαη επνκΫλσο θαη νη 

δαπΪλεο) ζα πξΫπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ γηα λα αθνινπζάζεη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ ηεο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην. Με Ϊιια ιφγηα, ν επηρεηξεκαηέαο 

πξΫπεη λα πξνρσξάζεη ζην Ϋμνδν θαη ζηε ζπλΫρεηα (θαη εθφζνλ ε επΫλδπζε γέλεη ζχκθσλα 

κε ην εγθεθξηκΫλν πιΪλν) λα εηζπξΪμεη απφ ην δεκφζην ην πξνβιεπφκελν πνζφ. ε γεληθΪ 

πιαέζηα, ζα ιΫγακε φηη επηιΫμηκεο γηα ππαγσγά ζηνλ λφκν ζεσξνχληαη νη πθηζηΪκελεο ά 

λεντδξπφκελεο επηρεηξάζεηο πνπ αζθνχλ ά πνπ πξφθεηηαη λα αζθάζνπλ επηρεηξεκαηηθά 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνέα ππΪγεηαη ζηνλ πξσηνγελά, δεπηεξνγελά θαη ηξηηνγελά ηνκΫα, 

θαζψο θαη ζηνλ ηνκΫα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, επηιΫμηκεο ζεσξνχληαη νη επηρεηξάζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηάζνπλ επελδπηηθΪ 

ζρΫδηα εληφο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ βηβιέα θαηεγνξηψλ 

αληέζηνηρσλ κε ηηο Β‟ θ Γ‟ θαηεγνξέεο ηνπ ηζρχνληνο Κ.Β.. ζηελ ΔιιΪδα. 

 

4.8.4  ΓξΪζεηο Πνπ Τπνζηεξέδεη Ο ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

 

Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο ππνζηεξέδεη κηα δΫζκε δξΪζεσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ νηθνλνκηθά 

αλΪπηπμε θαη ηε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ θΫληξνπ θαη ηεο πεξηθΫξεηαο. Σν πνζνζηφ 

ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξΪκκαηα απηΪ θηΪλεη ην 60 % γηα 

επελδχζεηο Ϊλσ ησλ 100.000 επξψ απφ λΫεο αιιΪ θαη πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο, 

αλεμαξηάησο ηνπ κεγΫζνπο ηνπο, θαη ζηεξέδεη επηρεηξεκαηηθΪ πξνγξΪκκαηα φπσο: 

 

 Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο (αγξνηηθΪ, βηνηερλέα θαη βηνκεραλέα)  

 Γεκηνπξγέα, επΫθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ  

 ΔκπνξεπκαηηθΪ-ΓηακεηαθνκηζηηθΪ θΫληξα  
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 Τπεξεζέεο Logistics θαη εθνδηαζηηθψλ αιπζέδσλ  

 Παξαγσγά θαη εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο (αηνιηθΪ θαη θσηνβνιηατθΪ πΪξθα, κηθξΫο 

πδξνειεθηξηθΫο κνλΪδεο θαη κνλΪδεο επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο ηεο βηνκΪδαο θαη 

παξαγσγάο βηνθαπζέκσλ, θηι.)  

 ΑλΪπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, παξνρά θαηλνηφκσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, 

αλΪπηπμε ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ.  

 

4.8.5  ΓαπΪλεο Πνπ Υξεκαηνδνηεέ Ο ΝΫνο Αλαπηπμηαθφο Νφκνο 

 

Ο λφκνο δε ρξεκαηνδνηεέ φιεο ηηο δαπΪλεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ ησλ επηρεηξάζεσλ. 

ΔλδεηθηηθΪ κπνξνχκε λα αλαθΫξνπκε ηηο παξαθΪησ ζεκαληηθφηεξεο επηιΫμηκεο θαηεγνξέεο 

δαπαλψλ: 

 

 ΓαπΪλεο θαηαζθεπάο, επΫθηαζεο, εθζπγρξνληζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην νηθφπεδν εγθαηΪζηαζεο αλάθεη ζηνλ θνξΫα ηεο επΫλδπζεο. 

 ΓαπΪλεο αγνξΪο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ δηαθέλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ (ςπγεέσλ). 

 ΓαπΪλεο πξνκάζεηαο - εγθαηΪζηαζεο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ 

πνηνηηθνχ ειΫγρνπ. 

 ΓαπΪλεο κεηαθνξΪο ηερλνγλσζέαο. 

 ΓαπΪλεο πξνκάζεηαο Ζ/Τ θαη πξνκάζεηαο - παξακεηξνπνέεζεο ινγηζκηθνχ (ην ζχλνιν 

ησλ νπνέσλ δελ ζα πξΫπεη λα μεπεξλΪεη ην 60% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ). 

 Άπιεο δαπΪλεο θαη δαπΪλεο ακνηβΫο ζπκβνχισλ (ζε πνζνζηφ πνπ δε ζα μεπεξλΪεη ην 

8% επέ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ). 

 Δπελδχζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο (αγξνηηθΪ, βηνηερλέα θαη βηνκεραλέα)  

 Γεκηνπξγέα, επΫθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ  

 ΔκπνξεπκαηηθΪ-ΓηακεηαθνκηζηηθΪ θΫληξα  

 Τπεξεζέεο Logistics θαη εθνδηαζηηθψλ αιπζέδσλ  

 Παξαγσγά θαη εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο (αηνιηθΪ θαη θσηνβνιηατθΪ πΪξθα, κηθξΫο 

πδξνειεθηξηθΫο κνλΪδεο θαη κνλΪδεο επεμεξγαζέαο θαη αμηνπνέεζεο ηεο βηνκΪδαο θαη 

παξαγσγάο βηνθαπζέκσλ, θηι.)  

 ΑλΪπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, παξνρά θαηλνηφκσλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, 

αλΪπηπμε ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ.  
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Ο ειΪρηζηνο επηιΫμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ ρσξέδεηαη αλΪ 

θαηεγνξέα επηρεέξεζεο σο εμάο: 

 

 ΜεγΪιεο επηρεηξάζεηο: 500.000 επξψ 

 Μεζαέεο επηρεηξάζεηο: 250.000 επξψ 

 ΜηθξΫο επηρεηξάζεηο: 150.000 επξψ 

 Πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο: 100.000 επξψ 

 

Ζ ηδέα ζπκκεηνρά (ηδέα θεθΪιαηα & ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο) ηνπ επελδπηά, αλΫξρεηαη 

ζε ηνπιΪρηζηνλ 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

 

 Γηα επελδχζεηο επηρνξάγεζεο / επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο, ε ηδέα 

ζπκκεηνρά νξέδεηαη σο θαηαβεβιεκΫλν αξρηθφ θεθΪιαην (γηα ηηο ππφ έδξπζε) ά σο 

αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ (γηα ηηο πθηζηΪκελεο). ε απηά ηελ πεξέπησζε, ην 

ππνιεηπφκελν πνζνζηφ (πιελ ηδέαο ζπκκεηνράο θαη επηρνξάγεζεο) κπνξεέ λα 

θαιχπηεηαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 Γηα επελδχζεηο θνξνινγηθάο απαιιαγάο ά επηδφηεζεο θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ 

ζΫζεσλ εξγαζέαο, ε ηδέα ζπκκεηνρά κπνξεέ λα θαιπθζεέ εέηε κε ηδέα θεθΪιαηα εέηε κε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 

4.8.6  Πξνυπνινγηζκφο Σνπ ΝΫνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

 

ΒΪζεη ηνπ λ. 3299/04, ππνβιάζεθαλ ζπλνιηθΪ 13.486 αηηάζεηο ελέζρπζεο αλαπηπμηαθψλ 

ζρεδέσλ, ελψ νη ππαγσγΫο ζην λφκν αλΫξρνληαη κΫρξη ζάκεξα ζε 7.100. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδέσλ πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ αλάιζε ζε 14 δηζ. επξψ, 

ελψ ην πνζφ ησλ εγθεθξηκΫλσλ επηρνξεγάζεσλ αλάιζε ζε 5,8 δηζ. επξψ. Σα επελδπηηθΪ 

ζρΫδηα πξνΫβιεπαλ ηε δεκηνπξγέα 32.707 λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. 

Απφ ηηο 7.100 ζπλνιηθΫο ππαγσγΫο ζην Νφκν, νινθιεξψζεθαλ ηα 1.451 επελδπηηθΪ 

ζρΫδηα, δειαδά πνζνζηφ 20,4% ηνπ ζπλφινπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ νινθιεξσκΫλσλ 

ζρεδέσλ αλάιζε ζε 2,1 δηζ. επξψ, νη εγθεθξηκΫλεο επηρνξεγάζεηο ζε 1 δηζ. επξψ θαη νη 

ζπλνιηθΫο εθηακηεχζεηο ζε 1,6 δηο. επξψ. 

Δληφο ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ηνπ λ. 3299/04 

(παιαηφο επελδπηηθφο λφκνο): 
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 Οη πιεξσκΫο Ηαλνπαξένπ – Απξηιένπ 2010  γηα νινθιάξσζε επελδπηηθψλ ζρεδέσλ 

αλάιζαλ ζε 440 εθ. επξψ, φηαλ γηα φιν ην 2008 εέραλ δνζεέ κφιηο 500 εθ. επξψ. 

 ΜΫρξη ην ηΫινο ηνπ 2010 (Απξέιηνο – ΓεθΫκβξηνο) αλακΫλεηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ πξνο 

επηρεηξάζεηο γηα εγθεθξηκΫλα επελδπηηθΪ ζρΫδηα επηπιΫνλ 700 εθ.  επξψ. 

 Σα εθθξεκεέ πξνο αμηνιφγεζε επελδπηηθΪ ζρΫδηα εέλαη 3.438, Ϋρνπλ ζπλνιηθφ χςνο 

πξνυπνινγηζκνχ 10,9 δηο.  επξψ θαη ην αλακελφκελν χςνο ησλ εληζρχζεσλ αλΫξρεηαη 

ζε 4,1 δηο. επξψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 133 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΗΓΗΚΔ ΜΟΡΦΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ  

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ  

ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

 

 

5.1 ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

Δθηφο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο 

θνξεέο πξαγκαηνπνηεέηαη ρξεκαηνδφηεζε ηΫηνηαο κνξθάο επελδχζεσλ θαη απφ εηδηθΫο 

πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθΫο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο κε εηδηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ. ΚΪπνηεο απφ απηΫο ζηεξέδνπλ επελδχζεηο πςεινχ ξέζθνπ θαη Ϊιιεο 

αθνξνχλ ηδηψηεο επελδπηΫο. ΦπζηθΪ, δελ παξαιεέπεηαη ε πην ζπλεζηζκΫλε κνξθά 

ρξεκαηνδφηεζεο  ε νπνέα  αλαθΫξεηαη ζηε δαλεηνδφηεζε.  

 

 

5.2.  ΚεθΪιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ (Venture Capital) 

 

5.2.1 Έλλνηα Σνπ Venture Capital 

 

Ο φξνο venture capital εηζάρζε απφ ηνπο Benno C.Schmidt θαη J.H. Whitney φηαλ 

ζπλεξγΪζηεθαλ ζηε εηαηξεέα ηνπ J.H. Whitney θαη βγάθε απφ ηε ιΫμε adventure ζΫινληαο 

λα πεξηγξΪςνπλ ηελ επηρεέξεζά ηνπο. Μπνξεέ λα απνδνζεέ σο «ΚεθΪιαην 

Γηαθπλδηλεχζεσο», «Δπηρεηξεµαηηθφ ΚεθΪιαην», «ΚεθΪιαην Δπηρεηξεµαηηθψλ 

πµµεηνρψλ» ά Δπηρεηξεµαηηθφ ΚεθΪιαην Τςεινχ Κηλδχλνπ (ΔΚΤΚ).  

Σα επηρεηξεκαηηθΪ θεθΪιαηα ά αιιηψο venture capital funds, απνηεινχλ κέα 

ελαιιαθηηθά πεγά ρξεκαηνδφηεζεο γηα λΫεο ά θαη ππΪξρνπζεο επηρεηξάζεηο πνπ δηαζΫηνπλ 

ζεκαληηθΫο πξννπηηθΫο αλΪπηπμεο ζηελ αγνξΪ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη επηρεηξάζεηο 

απηΫο εέλαη ζπλάζσο κηθξνκεζαέεο εηαηξεέεο κε ηθαλφ management πνπ βξέζθνληαη 

ζπλάζσο ζε αξρηθΪ ζηΪδηα αλΪπηπμεο θαη Ϋρνπλ αλΪγθε ρξεκαηνδφηεζεο, ζπκβνπιεπηηθάο 
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ππνζηάξημεο θαη δεκηνπξγέαο ζπκκαρηψλ ζηελ αγνξΪ πξνθεηκΫλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

πεξαηηΫξσ. 

Ζ ζπλεξγαζέα κε κέα εηαηξέα venture capital εμαζθαιέδεη φια απηΪ κε αληΪιιαγκα 

ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο επηρεέξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλαιακβΪλεη θαη 

απηά κΫξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ξέζθνπ επηδηψθνληαο νθΫιε ζε κεζνπξφζεζκν νξέδνληα. 

Ζ απφδνζε πνπ πξνζδνθΪ κέα εηαηξέα venture capital εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ην 

επέπεδν ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβΪλεη θαη ην εζσηεξηθφ πνζνζηφ απφδνζεο κηαο 

επηηπρεκΫλεο επΫλδπζεο. 

ΓεληθΪ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην venture capital εέλαη κεζν-καθξνπξφζεζκεο 

επελδχζεηο πςειάο απφδνζεο θαη πςεινχ θηλδχλνπ κε ζπκκεηνρά ζηα έδηα θεθΪιαηα λΫσλ 

ά ηαρΫσο αλαπηπζζφκελσλ κε εηζεγκΫλσλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη 

ζπλάζσο ζηελ πςειά ηερλνινγέα. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο επΫλδπζεο θπκαέλεηαη ζπλάζσο 

κεηαμχ 3 θαη 7 εηψλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρεέν εέλαη φηη αληαπνθξέλεηαη ζηηο αλΪγθεο δπλακηθψλ 

εηαηξηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη µε γξάγνξνπο ξπζκνχο θαη ρξεηΪδνληαη θεθΪιαηα γηα λα 

ρξεκαηνδνηάζνπλ ηελ αλΪπηπμά ηνπο, δηαηεξψληαο φκσο πγηά πΪληα θεθαιαηαθά 

δηΪξζξσζε. Ζ  θεθαιαηαθά  ελέζρπζε  κηαο  εηαηξεέαο  εέλαη  δπλαηά  ηφζν  ζε αξρηθφ 

ζηΪδην (ζπνξΪο ά εθθέλεζεο) φζν θαη ζε κεηαγελΫζηεξν (αλΪπηπμεο ά εμαγνξΪο). Οη 

απνδφζεηο ζηηο νπνέεο απνβιΫπνπλ νη εηαηξεέεο venture capital εέλαη αλΪινγεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβΪλνπλ.  

 

5.2.2  πκκεηνρά ην Venture Capital 

 

Οη venture capitalists δελ επελδχνπλ θεθΪιαηα ηα νπνέα δηαζΫηνπλ νη έδηνη, αιιΪ 

δηαδξακαηέδνπλ ην ξφιν ηνπ ελδηΪκεζνπ παέξλνληαο θεθΪιαηα απφ Ϋλα ζχλνιν επελδπηψλ 

θαη επαλεπελδχνληΪο ηα ζε ππνςάθηεο επηρεηξάζεηο πνπ ηεξνχλ ηηο απαξαέηεηεο 

πξνυπνζΫζεηο.  Σν venture capital, δειαδά, ζπλδΫεη ηξεηο παξΪγνληεο: 

 

 ηελ επηρεέξεζε πνπ Ϋρεη ηελ θαηλνηφκν ηδΫα 

 ηνλ δηαρεηξηζηά venture capital 

 ηηο επηρεηξάζεηο πνπ πινπνηνχλ ηα επελδπηηθΪ ζρΫδηα µε ηελ πξννπηηθά  ηεο πςειάο 

απνδνηηθφηεηαο 
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Κηλεηάξηα δχλακε ζηελ ηξηκεξά ζπλεξγαζέα εέλαη ηα πςειΪ θΫξδε πνπ αλακΫλεηαη λα 

επηηεπρζνχλ θαηΪ ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνράο πνπ απΫθηεζαλ νη δηαρεηξηζηΫο ησλ 

Δπηρεηξεµαηηθψλ Κεθαιαέσλ Τςεινχ Κηλδχλνπ ζηηο λΫεο επηρεηξάζεηο πςειψλ 

πξνζδνθηψλ, φηαλ νη πξνζδνθέεο απηΫο αξρέζνπλ λα απνδέδνπλ. 

 

 

 

5.2.3   ΜνξθΫο Σνπ Venture Capital 

 

Σν venture capital Ϋρεη δηΪθνξεο κνξθΫο αλΪινγα κε ην ζηΪδην  αλΪπηπμεο ζην νπνέν 

βξέζθεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε. ΑπηΫο παξαηέζεληαη ζηε ζπλΫρεηα: 

 

 ΚεθΪιαην πνξΪο (Seed Capital): Σα θεθΪιαηα ζπνξΪο (seed capital), 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλΪπηπμε κηαο ηδΫαο, ηε δεκηνπξγέα ελφο αξρηθνχ πξντφληνο 

θαη ηε δηεμαγσγά πξσηαξρηθψλ πξνζπαζεηψλ εκπνξεπκαηνπνέεζάο ηνπ. Γελ αθνξΪ 

ππΪξρνπζα επηρεέξεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλεπΪγεηαη κεγΪιν θέλδπλν. Πξφθεηηαη γηα 

ην θεθΪιαην πνπ βνεζΪ θΪπνηνλ ζηε δνθηκά θαη αλΪπηπμε κηαο αξρηθάο ηδΫαο, αιιΪ φρη 

γηα θΪπνην λΫν βηνκεραληθφ πξντφλ, επεηδά θΪηη αλΪινγν απαηηεέ πςειΪ θεθΪιαηα θαη 

o venture capitalist ζπλάζσο δεηΪεη απφ ηνλ επηρεηξεκαηέα λα ρξεκαηνδνηάζεη ν έδηνο 

ην ζηΪδην απηφ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην επηθέλδπλε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο κε 

βΪζε ηε δηεζλά εκπεηξέα, Ϊλσ ησλ 70% ησλ πξνγξακκΪησλ εγθαηαιεέπνληαη. ΜΪιηζηα, 

νη επηρεηξάζεηο venture capital εέλαη ηδηαέηεξα δηζηαθηηθΫο ζηε ρνξάγεζε απηάο ηεο 

κνξθάο ρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ ησλ πςειψλ δπζθνιηψλ θαη απαηηάζεσλ πξνο 

ππνζηάξημε. Γηα ην ιφγν απηφ, απνηειεέ θαηΪιιειε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε 

ζηάξημε πνιχ λΫσλ επηρεηξάζεσλ (πεξέπνπ ελφο Ϋηνπο ιεηηνπξγέαο), νη νπνέεο δελ Ϋρνπλ 

αλαπηχμεη θΪπνην πξντφλ ά ππεξεζέα ζε εκπνξηθά θιέκαθα. Ζ ζχζηαζε ηεο νκΪδαο 

δηνέθεζεο (management team) κπνξεέ λα βξέζθεηαη ζε εμΫιημε ά λα Ϋρεη κφιηο  

πξαγκαηνπνηεζεέ. Σα θεθΪιαηα ζπνξΪο παξΫρνληαη ζπλάζσο απφ ηδηψηεο επελδπηΫο 

(business angels), θαη απνηεινχλ νινΫλα θαη πεξηζζφηεξν ηε βαζηθά πεγά 

ρξεκαηνδφηεζεο εθθέλεζεο δξαζηεξηνηάησλ λΫσλ επηρεηξάζεσλ (ρξεκαηνδφηεζε 

αξρηθνχ ζηαδένπ)
38

. ηηο Ζ.Π.Α. ην Seed Capital αληηπξνζσπεχεη κφιηο ην 3% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ, ελψ ζηελ Δπξψπε ην πνζνζηφ εέλαη αθφκα κηθξφηεξν, 

πεξέπνπ 1%. 

                                                 
38

 http://www.thestep.gr (Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Θεζζαινλέθεο) 
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 ΚεθΪιαην Δθθέλεζεο (Start Up): ηε κνξθά απηά ηνπ venture capital ε ζπκκεηνρά 

ζηξΫθεηαη ζηελ ππνζηάξημε πνπ απαηηεέηαη γηα λα εδξαησζεέ θαη λα θαζηεξσζεέ κηα 

επηρεέξεζε ζην ρψξν ηεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ηειηθά 

δηακφξθσζε ελφο πξντφληνο θαη ην ζρεηηθφ marketing, γηα ηελ ππνζηάξημε ζηε 

δεκηνπξγέα δηθηχσλ δηαλνκάο, γηα ηελ θαζηΫξσζε εκπνξηθνχ ηέηινπ / επσλπκέαο θ.ν.θ. 

Ζ επηρεέξεζε ζην ζηΪδην απηφ κπνξεέ λα ιεηηνπξγεέ ιηγφηεξν απφ Ϋλα ρξφλν θαη λα 

κελ Ϋρεη πξαγκαηνπνηάζεη αθφκε πσιάζεηο. Σν επέπεδν απηφ, κπνξεέ λα δηαξθΫζεη σο 

ηξέα ρξφληα θαη ραξαθηεξέδεηαη απφ ζνβαξφ ξέζθν. Σν λα παξΫρεηαη ρξεκαηνδφηεζε 

ζε Start - Up ζεκαέλεη πέζηε γηα ηελ επηηπρέα ηνπ εγρεηξάκαηνο θαη αλακνλά ηδηαέηεξα 

πςειάο απφδνζεο ζε κεζνπξφζεζκν νξέδνληα. Σν πνζνζηφ ησλ ρξεκαηνδνηάζεσλ ηνπ 

venture capital πνπ θαηεπζχλνληαη ζ' απηφ ην επέπεδν ζηελ Δπξψπε θαη θπκαέλεηαη ζε 

5% πεξέπνπ. 

 

 ΚεθΪιαην ΑλΪπηπμεο ά ΔπΫθηαζεο (Development Capital): Πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κηθξνκεζαέεο θπξέσο επηρεηξάζεηο κε ζθνπφ λα επεθηεέλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο. ‟ απηά ηελ θαηεγνξέα ππΪγνληαη επηρεηξάζεηο ειπηδνθφξεο 

πνπ ρξεηΪδνληαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα λΫα θαηλνηφκν 

δηαδηθαζέα. Απηφ ην ζηΪδην απνηειεέ ηελ πιΫνλ ειθπζηηθά κνξθά επΫλδπζεο, επεηδά 

Ϋρεη κηθξφηεξν ξέζθν, γλσζηφ θαη ηθαλφ management, γλσζηφ πξντφλ, δνθηκαζκΫλε 

ζπλεξγαζέα κε πειΪηεο, πξνκεζεπηΫο θαη απαηηεέ ιηγφηεξν ρξφλν απφ ηα venture 

capital φρη κφλν ζην επέπεδν απφθαζεο γηα ζπκκεηνρά, Ϊιια βαζηθΪ ζην επέπεδν 

ζπκκεηνράο θαη παξαθνινχζεζεο. ην επέπεδν απηφ θαηεπζχλεηαη ζεκαληηθφ κΫξνο 

ησλ θεθαιαέσλ venture capital ζηελ Δπξψπε. 

 

 ΚεθΪιαηα Αξρηθνχ ηαδένπ Παξαγσγάο (Early Stage Financing): Δέλαη ηα θεθΪιαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξψηα ζηΪδηα παξαγσγάο θαη πσιάζεσλ θαη έζσο θαη πξηλ 

ε επηρεέξεζε γέλεη θεξδνθφξα θαη απνηεινχλ πεξέπνπ 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επελδχζεσλ venture capital. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απηάο ηεο κνξθάο νπζηαζηηθΪ 

εκπεξηΫρεηαη ζηε Υξεκαηνδφηεζε Δθθηλάζεσο θαη αθνξΪ επηρεηξάζεηο ζηα αξρηθΪ 

ζηΪδηα παξαγσγάο θαη πσιάζεσλ πνπ αθφκα δελ Ϋρνπλ γέλεη θεξδνθφξεο. Σν επέπεδν 

ηνπ ξέζθνπ θαη ζε απηά ηελ θαηεγνξέα ζεσξεέηαη ηδηαέηεξα απμεκΫλν. 
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 ΚεθΪιαην Αλνξζψζεσο (Turn Around): Απνηειεέ ηελ πεξέπησζε επΫλδπζεο πνπ 

γέλεηαη ζε δεκηνγφλα επηρεέξεζε κε ζθνπφ λα ηε κεηαηξΫςεη ζε θεξδνθφξα. Δέλαη ε 

κνξθά επΫλδπζεο κε ην κεγαιχηεξν θέλδπλν, ηε κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ 

ηειηθά Ϋθβαζε ηνπ εγρεηξάκαηνο, ελψ γηα λα θαλνχλ ηα πξψηα ζεηηθΪ ά αξλεηηθΪ 

απνηειΫζκαηα ζα πξΫπεη λα πεξΪζεη κεγΪιν ρξνληθφ δηΪζηεκα. Απαξαέηεηε γηα ηελ 

επηηπρέα ηεο επΫλδπζεο εέλαη ε χπαξμε Ϋκπεηξεο θαη ηθαλάο δηνέθεζεο, πνπ φκσο 

ζπλεπΪγεηαη επηπιΫνλ θφζηνο. 

 

 ΚεθΪιαηα ΓΫθπξαο (Mezzanine Financing Bridge Financing): Δέλαη ηα θεθΪιαηα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ λαη επηρεέξεζε πνπ βξέζθεηαη ζην ζηΪδην πξνεηνηκαζέαο γηα ηελ 

εέζνδν ζην ρξεκαηηζηάξην. ηφρνο ησλ ρξεκαηνδνηάζεσλ απηψλ εέλαη βνεζάζνπλ ηελ 

επηρεέξεζε λα δηαηεξάζεη πςεινχο ξπζκνχο αλΪπηπμεο θαη θεξδνθνξέαο κε 

παξΪιιειε βειηέσζε ησλ ππνινέπσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, θαη λα απμάζνπλ ηελ 

εθηέκεζε ηεο αγνξΪο ζηελ επηρεέξεζε πξνθεηκΫλνπ λα απμεζεέ ε αμέα ηεο επηρεέξεζεο 

θαη λα ππΪξμεη αγνξαζηηθφ ελδηαθΫξνλ γηα ηηο κεηνρΫο. Αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 

γχξσ ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ.  

 

 ΚεθΪιαην ΔμαγνξΪο (Management buy-out or management buy-in): Απνηειεέ ηελ 

επΫλδπζε πνπ γέλεηαη γηα ηελ εμαγνξΪ κηαο επηρεέξεζεο εέηε απφ ζηειΫρε ηεο κε 

ζθνπφ ηε ξηδηθά αλακφξθσζε ηεο θαη αλΪπηπμε (buy out), εέηε απφ Ϊηνκα βξηζθφκελα 

εθηφο επηρεέξεζεο κε ζθνπφ λα αλαιΪβνπλ ηε δηνέθεζά ηεο (buy in). 

 

·ρεη παξαηεξεζεέ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθάο χθεζεο νη επελδπηΫο ζηξΫθνληαη απφ 

start up επελδχζεηο, πνπ Ϋρνπλ ρακειφηεξε απφδνζε, ζε θεθΪιαηα εμαγνξΪο πνπ 

πξνζθΫξνπλ πξννπηηθΫο ζηαζεξάο αλΪπηπμεο. ΑπνηΫιεζκα ηεο γεληθφηεξεο θξέζεο εέλαη 

νη κεγΪιεο εηαηξέεο venture capital λα εμεηδηθεχνληαη ζε λΫεο ηερλνινγέεο, πνπ ζπλάζσο 

Ϋρνπλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο, ά λα δηεζλνπνηνχληαη θαη λα επεθηεέλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηΫο ηνπο επηκεξέδνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην επηρεηξεκαηηθφ θέλδπλν. 

 

5.2.4  ηΪδηα Σεο ΔπΫλδπζεο Σνπ Venture Capital 

 

Σν θιεέζηκν ηεο ζπκθσλέαο κε κηα εηαηξέα venture capital πεξλΪ απφ αξθεηΪ ζηΪδηα. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ πξνηΪζεσλ, ην 70% ησλ πξνηΪζεσλ θαηαιάγεη ζε κηα κφλν επαθά, ην 50% 
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Ϋρεη ελδηαθΫξνλ γηα πεξεηαέξσ δηεξεχλεζε, Ϋλα 25% θαηαιάγεη ζε δηαπξαγκΪηεπζε, ελψ 

ηειηθΪ ηα επελδπηηθΪ ζράκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, δελ εέλαη πΪλσ απφ ην 10% ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνηΪζεσλ. 

 

 

 

ε γεληθΫο γξακκΫο, δηαθξέλνληαη ηα παξαθΪησ ζηΪδηα επΫλδπζεο ηνπ venture capital: 

 

Seed investments: 

 Παξφιν πνπ ν φξνο ρξεζηκνπνηεέηαη αξθεηΪ επξΫσο, κεξηθΫο θνξΫο, ε απζηεξά 

ζεκαζέα ηνπ φξνπ seed investment εέλαη κηα κηθξά πνζφηεηα θεθαιαένπ πνπ δέλεηαη 

ζε Ϋλαλ επηρεηξεκαηέα ά επελδπηά γηα λα απνθαζέζεη ην εΪλ κηα ηδΫα αμέδεη 

πεξηζζφηεξε ζθΫςε θαη πεξαηηΫξσ επΫλδπζε. Ζ ηδΫα κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη κηα 

ηερλνινγέα,  ά  κπνξεέ  λα  εέλαη  ε  ηδΫα  γηα  κηα  λΫα  πξνζΫγγηζε  marketing.  ΔΪλ 

πξφθεηηαη γηα ηερλνινγέα ην ζηΪδην απηφ κπνξεέ λα πεξηιακβΪλεη ηε δεκηνπξγέα γηα 

παξΪδεηγκα ελφο πξσηνηχπνπ. Σν ζηΪδην απηφ δελ πεξηιακβΪλεη παξαγσγά γηα 

πψιεζε. 

 

·λαξμεο (Startup) 

 Απηνχ ηνπ εέδνπο νη επελδχζεηο πεγαέλνπλ ζε επηρεηξάζεηο ειηθέαο ζπλάζσο 

κηθξφηεξεο ηνπ ελφο Ϋηνπο. Ζ επηρεέξεζε ρξεζηκνπνηεέ ηα ρξάκαηα γηα ηελ αλΪπηπμε 

λΫσλ πξντφλησλ, εμΫηαζε πξσηνηχπσλ, θαη ηελ εμΫηαζε ηνπ marketing. Απηφ ην ζηΪδην 

πεξηιακβΪλεη κειΫηε ηεο δπλαηφηεηαο δηεέζδπζεο ζηελ αγνξΪ, ηε δεκηνπξγέα κηαο 

νκΪδαο δηνέθεζεο, θαη ηεο δεκηνπξγέαο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδένπ. 

 

Πξψην ζηΪδην – αξρηθά αλΪπηπμε (first stage – early development) 

 Ζ επΫλδπζε πξνρσξΪεη ζ‟ απηφ ην ζηΪδην κφλν εΪλ ην πξσηφηππν θξηζεέ αξθεηΪ 

ηθαλνπνηεηηθφ ψζηε ν επηπιΫνλ θέλδπλνο λα ζεσξεζεέ ακειεηΫνο. Οκνέσο, νη κειΫηεο 

ηεο αγνξΪο πξΫπεη επέζεο λα Ϋρνπλ θξηζεέ ηθαλνπνηεηηθΫο ψζηε ε δηνέθεζε λα Ϋρεη ηελ 

Ϊλεζε λα θηηΪμεη Ϋλα αηζηφδνμν πξφγξακκα. Οη επηρεηξάζεηο απηνχ ηνπ ζηαδένπ δελ 

εέλαη πηζαλφλ λα εέλαη θεξδνθφξεο. 

 

Γεχηεξν ζηΪδην – επΫθηαζε (second stage – expansion)  
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 Μηα επηρεέξεζε απηνχ ηνπ ζηαδένπ Ϋρεη δηνρεηεχζεη αξθεηΪ πξντφληα ζε αξθεηνχο 

πειΪηεο ψζηε λα Ϋρεη αξθεηΪ ηθαλνπνηεηηθά αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ αγνξΪ. Μπνξεέ 

λα κε γλσξέδεη πνζνηηθΪ κε ηη ηαρχηεηα ζα ζπλερηζηεέ ε δηεέζδπζε ζηελ αγνξΪ, ά 

πνηα ζα εέλαη ε ηειηθά δηεέζδπζε, αιιΪ κπνξεέ λα γλσξέδεη ηνπο πνηνηηθνχο 

ζπληειεζηΫο πνπ ζα πξνζδηνξέζνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηα φξηα ηεο δηεέζδπζεο. Ζ 

επηρεέξεζε κπνξεέ λα εέλαη αθφκε κε θεξδνθφξα ά νξηαθΪ θεξδνθφξα. Μπνξεέ λα 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα θεθΪιαηα γηα απφθηεζε εμνπιηζκνχ, απνγξαθά, θαη επηπιΫνλ 

ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Σξέην ζηΪδην – θεξδνθφξν αιιΪ ιέγα κεηξεηΪ (third stage – profitable but cash poor)  

 ‟ απηφ ην ζηΪδην, ε αχμεζε ησλ πσιάζεσλ εέλαη ελδερνκΫλσο απφηνκε, θαη ηα 

ζεηηθΪ πεξηζψξηα θΫξδνπο Ϋρνπλ εμαιεέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο επελδπηηθνχο 

θηλδχλνπο. ΑιιΪ ε κεγΪιε αλΪπηπμε απαηηεέ πεξηζζφηεξα απαζρνινχκελα θεθΪιαηα 

απφ φηη κπνξεέ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ εζσηεξηθά ξνά κεηξεηψλ. Σα θαηλνχξηα 

θεθΪιαηα Venture Capital κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξαηηΫξσ επΫθηαζε ησλ 

εγθαηαζηΪζεσλ παξαγσγάο, επΫθηαζε ηνπ marketing, ά Ϊλνδν πξντφλησλ. ‟ απηφ ην 

ζηΪδην νη ηξΪπεδεο έζσο εέλαη πξφζπκεο λα παξΫρνπλ θΪπνηα πέζησζε. 

 

ΣΫηαξην ζηΪδην – κεγΪιε αλΪπηπμε θαη ξεπζηφηεηα (fourth stage – rapid growth toward 

liquidity point) 

 Οη επηρεηξάζεηο ζ‟ απηφ ην ζηΪδην αλΪπηπμεο κπνξεέ αθφκε λα ρξεηΪδνληαη εμσηεξηθά 

ρξεκαηνδφηεζε  γηα  λα επηηχρνπλ  αλΪπηπμε,  αιιΪ  εέλαη  αξθεηΪ  επηηπρεκΫλεο  θαη 

ζηαζεξΫο ψζηε λα κεηψλνληαη ζεκαληηθΪ νη θέλδπλνη γηα ηνπο εμσηεξηθνχο επελδπηΫο. 

Ζ επηρεέξεζε κπνξεέ λα πξνηηκΪεη ηε ρξεζηκνπνέεζε δαλεηζκνχ απφ limit equity 

dilution. Ζ πέζησζε απφ εκπνξηθΫο ηξΪπεδεο κπνξεέ λα παέμεη ζεκαληηθφ ξφιν. 

 

ηΪδην γεθχξσζεο (Bridge stage) 

 ‟ απηφ ην ζηΪδην, ε επηρεέξεζε Ϋρεη θΪπνηα ηδΫα γηα ην πνηα κΫζνδνο εμφδνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεέ, ά αθφκε θαη λα γλσξέδεη θαηΪ πξνζΫγγηζε ην ρξφλν. ΠΪλησο 

ρξεηΪδνληαη αθφκε θη Ϊιια θεθΪιαηα γηα λα δηαηεξεζεέ ε αλΪπηπμε. ΒΪζεη ηνπ πψο 

ιεηηνπξγεέ ε γεληθά αγνξΪ θεθαιαένπ θαη ηνπ πψο ιεηηνπξγνχλ νη κεηνρΫο πςειάο 

ηερλνινγέαο, ηα “παξΪζπξα ΗΡΟ” κπνξεέ λα αλνέγνπλ θαη λα θιεέλνπλ κε 

απξφβιεπηνπο ηξφπνπο. ΚαηΪ ηνλ έδν ηξφπν, θαη νη ξπζκνέ ησλ επηηνθέσλ θαη ε 
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δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθάο πέζησζεο κπνξεέ λα επεξεΪζεη ην ρξφλν θαη ηελ 

εθηθηφηεηα. 

 

ηΪδην ξεπζηνπνέεζεο (Liquidity stage) 

 Ζ ξεπζηνπνέεζε κπνξεέ λα γέλεη κε ηε κνξθά αξρηθάο δεκφζηαο πξνζθνξΪο (ΗΡΟ), ά 

απφθηεζε. Αλ ε απφθηεζε εέλαη ε επηιεγκΫλε κνξθά, ηφηε ε ξεπζηνπνέζε κπνξεέ λα 

γέλεη κε κνξθά κεηξεηψλ, κεηνρΫο ζε κηα δεκφζηα δηαπξαγκαηεπφκελε επηρεέξεζε, ά 

βξαρππξφζεζκν δΪλεην. 

 

5.2.5  Υξεκαηνδφηεζε Σνπ Venture Capital 

 

χκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ε νηθνλνκηθά θχζε ηνπ Κεθαιαένπ Δπηρεηξεµαηηθψλ 

πµµεηνρψλ εέλαη δηηηά, αθελφο πηζησηηθά γηα ηε ρξεκαηνδνηνχκελε επηρεέξεζε 

(investee) θαη αθεηΫξνπ επελδπηηθά γηα ηελ ρξεκαηνδνηνχζα (investor).  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε µΫζσ venture capital επηηπγρΪλεηαη εέηε µΫζσ ηεο ζπκκεηνράο 

ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ησλ εηαηξηψλ µε αχμεζε ά ζπαληφηεξα µε εμαγνξΪ ηκάκαηνο 

απηνχ εέηε µε Ϊιια επΫιηθηα ζράκαηα, φπσο ε Ϋθδνζε λΫαο ζεηξΪο πξνλνµηνχρσλ 

κεηνρψλ ά  κεηαηξΫςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλεένπ,  επηηξΫπεη  δε  ζηνλ θχξην κΫηνρν 

ζρεδφλ πΪληα λα δηαηεξάζεη ηνλ Ϋιεγρν ηεο εηαηξέαο ηνπ.  

 

Οη πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ venture capital εέλαη
39

: 

 

 Ηδηψηεο κε ΜεγΪιε Πεξηνπζέα. Δέλαη ηδησηηθΫο ΔπελδπηηθΫο Κνηλνπξαμέεο θαη 

Δηαηξεέεο, κε νξηζκΫλε δηΪξθεηα δσάο ησλ θνηλνπξαμηψλ (10 ρξφληα πεξέπνπ). 

 Ηδηψηεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε αλεπέζεκε αγνξΪ ΔΚΤΚ θαη απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε 

πεγά ΔΚΤΚ. 

 ΔΠΔΚ ΘπγαηξηθΫο Υξεκαηνπηζησηηθψλ ά κε Υξεκαηνπηζησηηθψλ Δηαηξεηψλ. 

 ΘπγαηξηθΫο ηξαπεδψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαθξέλνληαη γηα ηηο 

ζπληεξεηηθΫο ζηξαηεγηθΫο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηε κηθξά εκπεηξέα ζε ζρΫζε κε Ϊιιεο 

ΔΠΔΚ. 

 ΔΠΔΚ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε. 

 

                                                 
39

 Κ.Δ.Σ.Α. Ηνλέσλ Νάζσλ, «Οδεγφο Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιεέσλ γηα Δπηρεηξάζεηο» (2005) 
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5.2.6  Έλλνηα Σνπ Κηλδχλνπ 

 

Οη  εηαηξεέεο venture capital ελ γλψζεη ηνπο ζπµµεηΫρνπλ ζην ζπζηεµαηηθφ θέλδπλν πνπ 

αλαιαµβΪλεη µηα θαηλνηνµηθΪ πξνζαλαηνιηζµΫλε επηρεέξεζε, µε ηελ πξννπηηθά, φµσο, 

πςειφηεξσλ θεξδψλ ζε πεξέπησζε πνπ ε επΫλδπζε Ϋρεη ζεηηθά θαηΪιεμε.  

Σα θΫξδε ζα  πξνΫιζνπλ θπξέσο απφ ηελ πψιεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ µεηνρψλ πνπ 

θαηΫρνπλ, ζε ηηµά πνιχ µεγαιχηεξε απφ ηελ αμέα αγνξΪο ηνπο, ζπλάζσο θαηΪ ηελ 

εηζαγσγά ηεο ρξεµαηνδνηνχµελεο εηαηξέαο ζην ρξεµαηηζηάξην.  

Απηφ Ϋξρεηαη ζε πιάξε αληέζεζε µε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ρξεµαηνδφηεζεο πνπ 

απαηηεέ ζηαζεξά απφδνζε. 

 

5.2.7  ΓηαθνξΫο Σνπ Venture Capital Απφ Άιιεο ΠεγΫο Υξεκαηνδφηεζεο 

 

πγθξέλνληαο ην venture capital µε ηηο παξαδνζηαθΫο κνξθΫο ρξεµαηνδφηεζεο, π.ρ. ην 

δΪλεην, παξαηεξνχµε φηη ππΪξρνπλ θΪπνηεο ζεµαληηθΫο δηαθνξΫο. Οη πην ζεκαληηθΫο πνπ 

κπνξνχλ λα επηζεµαλζνχλ εέλαη νη αθφινπζεο:  

 

1. Σν venture capital επελδχεη ζε ζρεηηθΪ λΫεο επηρεηξάζεηο γηα ηηο νπνέεο δελ ππΪξρνπλ 

επαξθά ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα, 

 

2. ε επΫλδπζε πξαγµαηνπνηεέηαη ζε κηθξΫο επηρεηξάζεηο θαη µε Ϊµεζε ζπµµεηνρά ζην 

θεθΪιαην, ψζηε ν επελδπηάο λα ζπµµεηΫρεη ελεξγεηηθΪ ζηε δσά ηεο επηρεέξεζεο, 

πξΪγµα πνπ δε ζπµβαέλεη µε ηνπο επελδπηΫο κεγΪισλ επηρεηξάζεσλ εηζεγµΫλσλ ζην 

ρξεµαηηζηάξην (inactive role),  

 

3. νη επελδχζεηο ζε venture capital δελ εμαζθαιέδνπλ βξαρππξφζεζµε ξεπζηφηεηα ζηνλ 

επελδπηά, γηαηέ ην θεθΪιαην βξέζθεηαη «παγηδεπµΫλν» κΫζα  ζηελ  επηρεέξεζε  γηα  

κηα  πεξένδν  5  Ϋσο  10  εηψλ. [Ένωζη Ελληνικών Τπαπεζών-2001] 

 

5.2.8  Πιενλεθηάκαηα Σνπ Venture Capital 

 

Σα επηρεηξεκαηηθΪ θεθΪιαηα παξνπζηΪδνπλ ζπγθεθξηκΫλα πιενλεθηάκαηα Ϋλαληη ησλ 

Ϊιισλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο: 
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 Οη εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ παξΫρνπλ κεζν-καθξνπξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε δεκηνπξγψληαο κηα ηζρπξά θεθαιαηαθά βΪζε γηα ηε κειινληηθά 

αλΪπηπμε ηεο επηρεέξεζεο. ΠαξΪιιεια, Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηηο 

κειινληηθΫο αλΪγθεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε ζπλεξγαζέα θαη κε Ϊιινπο επελδπηΫο, 

εθφζνλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε. 

 Οη εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ γέλνληαη ζπλΫηαηξνη ζηελ επηρεέξεζε, αθνχ 

κνηξΪδνληαη ηφζν ηνπο θηλδχλνπο φζν θαη ηηο επηηπρέεο. 

 Οη εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ παξΫρνπλ ζπκβνπιΫο ζε ζΫκαηα ζηξαηεγηθάο, 

νξγΪλσζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο δηνέθεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ κε βΪζε ηελ 

εκπεηξέα πνπ δηαζΫηνπλ απφ νκνεηδεέο επηρεηξάζεηο. 

 Οη εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ Ϋρνπλ εθηεηακΫλα δέθηπα επαθψλ ζε 

δηΪθνξνπο θιΪδνπο, γεγνλφο ηδηαέηεξα ρξάζηκν γηα κηα επηρεέξεζε ζε ζΫκαηα 

πξνζΫιθπζεο πειαηψλ, πξφζιεςεο ζηειερψλ, θαζψο θαη αλαδάηεζεο ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκΪρσλ θαη επελδπηψλ. 

 Ζ ζπκκεηνρά κηαο εηαηξεέαο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ πξνζδέδεη θχξνο ζε κηα 

επηρεέξεζε θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε παξαδνζηαθΫο κνξθΫο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο π.ρ. ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 Οη εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαέσλ δηαζΫηνπλ εκπεηξέα ζηελ πξνεηνηκαζέα κηαο 

επηρεέξεζεο γηα εηζαγσγά ζην ρξεκαηηζηάξην θαζψο θαη ζε ζΫκαηα εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. 

 

Σν κεγΪιν πιενλΫθηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ venture capital εέλαη φηη ε επηρεέξεζε 

δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξνρά εγγπάζεσλ γηα ην θεθΪιαην πνπ ηεο παξΫρεηαη. 

·ηζη, αθφκα θαη ζε πεξέπησζε απνηπρέαο ηεο επηρεέξεζεο, ε εηαηξεέα Venture Capital δε 

δηεθδηθεέ επηζηξνθά ησλ ρξεκΪησλ πνπ επΫλδπζε ζηελ επηρεέξεζε, εθφζνλ θπζηθΪ 

ηεξάζεθαλ νη φξνη ηεο ζπκθσλέαο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. 

 

5.2.9  Ση αλαδεηνχλ Οη Venture Capitalists ε Μηα Δπηρεέξεζε 

 

Όπσο Ϋρεη άδε αλαθεξζεέ, νη venture capitalists επελδχνπλ ζηνπο αληαγσληζηηθφηεξνπο 

θιΪδνπο ηεο αγνξΪο. ΓεληθΪ, επηδεηνχλ λα επελδχζνπλ ζε επηρεηξάζεηο κε ηελ πξννπηηθά 

λα γέλνπλ κεγΪιεο. ΤπΪξρνπλ αξθεηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κπνξνχλ λα θΪλνπλ κηα 
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επηρεέξεζε πην ειθπζηηθά θαη πηζαλά λα Ϋιμεη ρξεκαηνδφηεζε απφ venture capital funds: 

 

 ΔμεδεηεκΫλα πξντφληα θαη ππεξεζέεο: Αλ ην πξντφλ Ϋρεη δέπισκα επξεζηηερλέα, 

copyright ά θΪπνην επδηΪθξηην αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα Ϋλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηφηε απμΪλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα εμαζθΪιηζε ρξεκαηνδφηεζεο 

venture capital. 

 

 ΜεγΪιε δπλακηθφηεηα ηεο αγνξΪο: Οη venture capitalists πξνζδνθνχλ κεγΪιε 

αλΪπηπμε ζηηο εηαηξέεο ζηηο νπνέεο επελδχνπλ. Απηφ ζεκαέλεη φηη ε αγνξΪ ζηελ 

νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ε ρξεκαηνδνηνχκελε αγνξΪ, ζα πξΫπεη λα εέλαη κεγΪιε. 

 

 Σαιαληνχρα νκΪδα δηνέθεζεο: Πνιινέ venture capitalists βιΫπνπλ απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ σο ην πην ζεκαληηθφ φηαλ απνθαζέδνπλ γηα ην εΪλ ζα επελδχζνπλ 

ζε κηα εηαηξέα. ΘΫινπλ λα δνπλ απνδεδεηγκΫλε ηθαλφηεηα ζηε δηνέθεζε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ηεο ηθαλφηεηαο λα δηνηθάζνπλ κηα ηαρΫσο αλαπηπζζφκελε 

εηαηξέα θαη ηεο ηθαλφηεηαο λα πξνζειθχζνπλ, λα πξνζιΪβνπλ θαη λα δηαηεξάζνπλ 

ηα θαιχηεξα ζηειΫρε ζηελ επηρεέξεζε. 

 

 ΜεγΪιεο απνδφζεηο: Λνγηθφ εέλαη φηη νη venture capitalists επηδεηνχλ απφδνζε απφ 

ηελ επΫλδπζά ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη αλακΫλνπλ απνδφζεηο απφ 35 σο 50% ην ρξφλν. 

Όκσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξάζεηο δελ πξαγκαηνπνηνχλ απηΫο ηηο απνδφζεηο θαηΪ 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Οπφηε έζσο λα εέλαη αλαγθαέα ε πψιεζε 

κεηνρψλ ά ε ΗΡΟ
40

, πξνθεηκΫλνπ λα πινπνηεζνχλ απηνέ νη ζηφρνη. 

 

Οη venture capitalists σο αληΪιιαγκα γηα ηα ρξάκαηα πνπ δέλνπλ ζηελ επηρεέξεζε  ζΫινπλ 

νπσζδάπνηε πξνεπελδπηηθά πιεξνθφξεζε. ηφρνο εέλαη λα κεησζεέ ν θέλδπλνο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Δπέζεο, απαηηνχλ λα γλσξέζνπλ θαιχηεξα ηνλ επηρεηξεκαηέα θαη 

ηελ νκΪδα ηεο δηνέθεζεο ψζηε λα απνθαζέζνπλ αλ ηειηθΪ ζα πξνρσξάζνπλ ζηελ 

πινπνέεζε ηεο επΫλδπζεο ά φρη. Δπέζεο απαηηνχλ εέηε ηέηινπο ηεο εηαηξεέαο ά ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηάζνπλ ηέηινπο ζε θΪπνηα κειινληηθά εκεξνκελέα. Ο φγθνο ησλ 

ηέηισλ πνπ ζα απνθηεζεέ βαζέδεηαη ζηελ πνζφηεηα ηνπ ρξάκαηνο πνπ απαηηεέηαη γηα λα 

επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηΪ απνηειΫζκαηα, ε δηΪξθεηα ηεο επΫλδπζεο, ε εηάζηα απφδνζε 

                                                 
40

 Initial Public Offer 
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ηεο επΫλδπζεο, ε δχλακε ηεο νκΪδαο δηνέθεζεο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο εηαηξέαο θαη ε 

κΫζνδνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Ϋμνδν απφ ηελ επΫλδπζε. ΣΫινο, νη venture 

capitalists απαηηνχλ θΪπνηα επηξξνά ζηηο δηνηθεηηθΫο απνθΪζεηο. ΔλδΫρεηαη αθφκε θαη λα 

θαηαιΪβνπλ θΪπνηεο ζΫζεηο ζηε δηνέθεζε. Απηφ κπνξεέ λα εέλαη αξθεηΪ σθΫιηκν, θαζψο 

νη venture capitalists εέλαη ζπλάζσο εηδηθνέ ζηα πεδέα ηνπο θαη κπνξνχλ λα πξνζθΫξνπλ 

ρξάζηκεο ζπκθσλέεο θαη θαζνδάγεζε. 

 

5.2.10  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

Θα πξΫπεη λα ηνληζζεέ φηη ηα venture capitals δελ εέλαη κηα θαηλνχξηα κνξθά 

ρξεκαηνδφηεζεο. Πξσηνεκθαλέζηεθαλ ζηελ Ακεξηθά, ελψ ζηελ Δπξψπε πξσηνπφξνο 

εέλαη ε Αγγιέα. Γηαπηζηψζεθε φκσο φηη ηα ΔΚΤΚ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπρλΪ, γηαηέ νη 

ηδηνθηάηεο ησλ ΜΜΔ δελ δΫρνληαλ ηε κεηνρηθά κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη επελδπηΫο 

δηΫζεηαλ ηα θεθΪιαηΪ ηνπο ζε εηαηξεέεο πνπ άδε βξέζθνληαλ ζε Ϋλα ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν 

νηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο. Απφ ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1990, ν ζεζκφο εμαπιψλεηαη ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ζηε Γπηηθά Δπξψπε κε πξνεμΫρνπζα ηελ Γεξκαλέα πνπ ζάκεξα 

δηαζΫηεη ηελ ηΫηαξηε κεγαιχηεξε αγνξΪ δηεζλψο
41

. 

ΤπΪξρεη ζρΫζε πνπ ζπλδΫεη ηελ θαηλνηνκέα κε ηα venture capitals, αθνχ απηΪ 

Ϋρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ηερλνινγηψλ, ηε δεκηνπξγέα λΫσλ πξντφλησλ ά 

ηελ εθκεηΪιιεπζε λΫσλ αγνξψλ. ·ηζη, ην 1983 ηδξχζεθε ε Δπξσπατθά ·λσζε 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαένπ (European Venture Capital Association - EVCA), ε νπνέα 

Ϋπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλΪπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ venture capitals ζε παλεπξσπατθφ 

επέπεδν.  

 

·σο ζάκεξα αξθεηΪ πξνγξΪκκαηα Ϋρνπλ πξνσζεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Κνηλφηεηα, ζε 

επηιεγκΫλεο φκσο πεξηνρΫο :  

 

 γηα ηε δεκηνπξγέα εηαηξεηψλ venture capital κε ζθνπφ ηελ επΫλδπζε θεθαιαέσλ ζε 

ΜΜΔ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ,  

 γηα ηελ επηρνξάγεζε εηαηξηψλ venture capital, ψζηε λα ρξεκαηνδνηάζνπλ λΫεο ΜΜΔ 

πνπ παξΪγνπλ πξντφληα πςειάο ηερλνινγέαο θαη Ϋρνπλ ηελ θαηΪιιειε νξγΪλσζε κηαο 

θαηλνηφκνπ επηρεέξεζεο (ζηελ ΔιιΪδα απφ ην 1988 νη επελδχζεηο απηνχ ηνπ εέδνπο 

                                                 
41

 Κ.Δ.Σ.Α. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, «Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξάζεσλ» (2007) 
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επηρνξεγνχληαη Ϋσο θαη 30%, ελψ ε Δπξσπατθά Κνηλφηεηα επηζηξΫθεη ζην ειιεληθφ 

θξΪηνο Ϋσο θαη ην 70% απηάο ηεο επηρνξάγεζεο),  

 γηα ηελ θαηαβνιά εγγπεηηθψλ θεθαιαέσλ ζε ηξΪπεδεο, ψζηε λα επελδχζνπλ ζε ΜΜΔ,  

 γηα ηελ επελδπηηθά ζπκκεηνρά (participation funds) ζε επελδχζεηο ηδησηψλ κε venture 

capitals,  

 γηα ηε δαλεηαθά ζπκκεηνρά (participating loans), δειαδά ηε ρνξάγεζε δαλεέσλ ζε 

εηαηξεέεο venture capital, ψζηε λα επελδχζνπλ ζε ΜΜΔ πνπ βξέζθνληαη ζε 

αλαπηπζζφκελεο πεξηνρΫο.  

Με ηελ εθαξκνγά φκσο ησλ παξαπΪλσ πξνγξακκΪησλ παξαηεξάζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

εηαηξεέεο venture capital ρξεκαηνδνηνχλ κφλν ηε θΪζε επΫθηαζεο θαη φρη ηηο αξρηθΫο 

θΪζεηο αλΪπηπμεο ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ, κηα θαη απηΫο ραξαθηεξέδνληαη σο πνιχ 

δχζθνιεο. ·ηζη, ζεσξάζεθε αλαγθαέα ε αληαιιαγά απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ venture capital θαη ε παξνρά ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Κεθαιαέσλ Δθθέλεζεο (European Seed Capital Fund Network). Ζ 

EVCA απφ ηελ αξρά Ϋρεη αλαιΪβεη ηελ νξγΪλσζε ησλ παξαπΪλσ δξαζηεξηνηάησλ.  

Σν πξφγξακκα Venture Consort ππνζηεξέδεη ηε δεκηνπξγέα λΫσλ δηεζληθψλ νκέισλ 

/ εηαηξεηψλ venture capital πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζε θαηλνηφκεο ΜΜΔ, νη νπνέεο 

βξέζθνληαη ζε πεξηνρΫο φπνπ ε πξφζβαζε ζε ΔΚ SΚ εέλαη δχζθνιε. Ζ ππνζηάξημε αθνξΪ 

ρξεκαηνδφηεζε θαηΪ ηε δεκηνπξγέα ηεο εηαηξεέαο θαη ρξεκαηνδνηηθά ζπλεηζθνξΪ ππφ 

κνξθά επηζηξεπηΫαο πξνθαηαβνιάο ζηηο ΜΜΔ. ΣΫινο, ην πξφγξακκα Eurotech Capital 

ρξεκαηνδνηεέ, παξΫρεη πιεξνθνξέεο θαη θΫξλεη ζε επαθά εηαηξεέεο venture capital πνπ 

επελδχνπλ ζε ΜΜΔ, νη νπνέεο αζρνινχληαη κε δηεζληθΪ πξνγξΪκκαηα πςειάο 

ηερλνινγέαο. 

 

5.2.11  Ζ ΔμΫιημε Σνπ Venture Capital ηελ ΔιιΪδα 

 

ηελ ΔιιΪδα, ην venture capital ζπλαληΪηαη γηα πξψηε θνξΪ ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

1990. Σν επηΫκβξην ηνπ 2003 ηδξχεηαη ε ·λσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Κεθαιαέσλ (HVCA), σο αζηηθά, κε θεξδνζθνπηθά εηαηξεέα κε ζθνπφ ηελ πξναγσγά θαη 

αλΪπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΔΚΤΚ, ηε κειΫηε δεηεκΪησλ θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο 

ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ πξνΪζπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο. 

ΜΫιε ηεο ·λσζεο εέλαη 21 εηαηξεέεο, ε  πιεηνςεθέα ησλ νπνέσλ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θιΪδνπο ηεο εγρψξηαο αγνξΪο, ελψ νξηζκΫλεο Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ρξεκαηνδνηνχλ θαη επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν ησλ 

Βαιθαλέσλ θαη ηεο αλαηνιηθάο Μεζνγεένπ: 

 

 ALPHA VENTURES Α.Δ. 

 ATTICA VENTURES Α.Δ. 

 AXON MANAGEMENT Α.Δ. 

 GLOBAL FINANCE S.A. 

 GLOCAL SYSTEMS MANAGEMENT A.E. 

 IBG MANAGEMENT A.E. 

 I-CUBE A.E 

 I4G-ΘΔΡΜΟΚΟΗΣΗΓΑ ΝΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ - ΔΤΡΧΤΜΒΟΤΛΟΗ Α.Δ. 

 7L Capital Partners 

 NBGI PRIVATE EQUITY LIMITIDED Α.Δ. 

 NOTOS ASSOCIATES S.A 

 OXYGEN MANAGEMENT A.E. 

 PARTHENON TRUST Α.Δ 

 ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Α.Δ. 

 THERMI VENTURES A.E. 

 VCI( VELTI CENTER FOR INNOVATION) Α.Δ 

 PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT 

 VECTIS CAPITAL A.E. 

 NEW MELLON 

 LOGO VENTURES 

 DIANKO 

 

ΑξθεηΫο εηαηξεέεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (κε ηε ζπλδξνκά θαη ηνπ Σακεένπ 

ΑλΪπηπμεο ΝΫαο Οηθνλνκέαο) αλάθνπλ ζε ηξΪπεδεο ά Ϋρνπλ ηδξπζεέ απφ ηδησηηθΪ θεθΪιαηα 

θαη πνπ δηαγθσλέδνληαη γηα λα ιΪβνπλ ζΫζεηο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην θαηλνηφκσλ 

εηαηξεηψλ κε Ϋκθαζε ηηο λΫεο ηερλνινγέεο, ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη Ϋξεπλα, ηελ ελΫξγεηα, 

ηα logistics, ην real estate, ηα βηνινγηθΪ ηξφθηκα θαη ηα πνηΪ θαη ην ιηαλεκπφξην.  

Ζ πξνζπΪζεηα αλΪπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ venture capital ζηελ ΔιιΪδα ζπλΪληεζε 

αξρηθΪ ζεκαληηθΫο δπζθνιέεο αθνχ εέρε λα αληηκεησπέζεη, αθελφο, ηε δπζπηζηέα απφ ηελ 

πιεπξΪ ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη, αθεηΫξνπ, ηελ πξνηέκεζε ησλ εηαηξηψλ venture capital λα 
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επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε ψξηκεο θαη κε ρακειφηεξν ξέζθν εηαηξέεο παξΪ ζε πςεινχ 

θηλδχλνπ λΫεο επηρεηξεκαηηθΫο πξνζπΪζεηεο. Αθφκα θαη ζάκεξα, γέλνληαη πξνζπΪζεηεο 

ψζηε λα θεξδέζεη ν ζεζκφο απηφο ζεκαληηθφ Ϋδαθνο ζην ρψξν ησλ ρξεκαηνδνηάζεσλ. 

Απφ ηηο πην γλσζηΫο επηρεηξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηε βνάζεηα ηνπ venture 

capital ζηελ ΔιιΪδα εέλαη ν Γεξκαλφο, ε Chipita, ε Goody‟s. 

 

5.2.12  Σακεέν ΑλΪπηπμεο ΝΫαο Οηθνλνκέαο (ΣΑ.ΝΔ.Ο.)
42

 

 

ην ζεκεέν απηφ πξΫπεη λα ηνληζηεέ ε ιεηηνπξγέα θαη ζηε ρψξα καο ελφο νξγαληζκνχ ν 

νπνένο αλακΫλεηαη λα δψζεη λΫα ψζεζε ζηηο επελδχζεηο venture capital ζε λΫεο 

επηρεηξάζεηο. Ο νξγαληζκφο απηφο εέλαη ην Σακεέν ΑλΪπηπμεο ΝΫαο Οηθνλνκέαο Α.Δ 

(Σ.Α.ΝΔ.Ο) ην νπνέν ζπζηάζεθε κε ην Ϊξζξν 28 ηνπ Ν. 2843/2000  θαη ζθνπφ Ϋρεη ηελ 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο έδξπζεο εηαηξεηψλ θεθαιαένπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 

(Δ.Κ.Δ.. θαη Α.Κ.Δ..) νη νπνέεο ζα αλαιακβΪλνπλ λα επελδχνπλ ζε θαηλνηφκεο 

επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξέζθνληαη ζηα πξψηα ζηΪδηα αλΪπηπμεο. Δέλαη, 

δειαδά, Ϋλα fund-of-funds ζηα πξφηππα αληέζηνηρσλ, επξσπατθψλ θπξέσο, πξνζπαζεηψλ. 

Σα επελδπηηθΪ ζράκαηα ζηα νπνέα ζα ζπκκεηΪζρεη ην Σ.Α.ΝΔ.Ο. ζα πξΫπεη λα επελδχνπλ 

ζε εηαηξηθΪ κεξέδηα πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο ά ζε κεηνρΫο ά ζε κεηαηξΫςηκεο νκνινγέεο 

κηθξψλ ά κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ, νη νπνέεο θαηΪ πξνηέκεζε βξέζθνληαη ζηα αξρηθΪ 

ζηΪδηα αλΪπηπμάο ηνπο θαη ε πξαγκαηηθά θαη θαηαζηαηηθά ηνπο Ϋδξα βξέζθεηαη ζηελ 

ΔιιΪδα. 

Σα επελδπηηθΪ απηΪ ζράκαηα ζα πξΫπεη λα επελδχνπλ θαη' αλψηαην φξην 1.000.000 

επξψ αλΪ εηαηξεέα αλΪ γχξν ρξεκαηνδφηεζεο θαη κΫρξη 3.000.000 επξψ αλΪ εηαηξεέα 

ζπλνιηθΪ. Σν Σ.Α.ΝΔ.Ο ζα αλαιακβΪλεη κεηνςεθηθφ πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ 

ησλ εηαηξεηψλ θεθαιαένπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ζηηο νπνέεο ζα επελδχεη. Ζ 

δηαρεέξηζε ησλ εηαηξεηψλ θεθαιαένπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ζηηο νπνέεο ην 

Σ.Α.ΝΔ.Ο. ζα επελδχεη ζα πξΫπεη λα γέλεηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, ελψ νη επελδπηηθΫο 

απνθΪζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζα ιακβΪλνληαη κε ηδησηηθννηθνλνκηθΪ θξηηάξηα. ηφρνο ηεο 

εηαηξέαο εέλαη ε ζηάξημε ηεο αγνξΪο θεθαιαένπ ψζηε απηά λα θαηαζηεέ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά, θαζψο θαη ε αλΪπηπμε θαη εδξαέσζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο θνπιηνχξαο 

ζηε ρψξα καο.  

                                                 
42

 http://www.taneo.gr 
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πλεπψο, θχξηα θξηηάξηα γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Σ.Α.ΝΔ.Ο. ζηηο εηαηξέεο θεθαιαένπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ εέλαη ε αμηνπηζηέα θαη ε θεξεγγπφηεηΪ ηνπο θαζψο θαη ε 

ζπκβνιά ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζηελ αλΪπηπμε 

ηνκΫσλ λΫαο νηθνλνκέαο.  

Σν Σ.Α.ΝΔ.Ο. ελδηαθΫξεηαη θπξέσο λα επελδχζεη ζε επηρεηξάζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκεέο ηεο λΫαο νηθνλνκέαο, φπσο: πιεξνθνξηθά, ηειεπηθνηλσλέεο, 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, βηνηερλνινγέα, λΫα πιηθΪ, θ.ι.π.). Δπέζεο, ην Σ.Α.ΝΔ.Ο δε ζα 

θνξνινγεέηαη αιιΪ ζα θνξνινγνχληαη νη κΫηνρνέ ηνπ.  

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ Σ.Α.ΝΔ.Ο. αλακΫλεηαη λα 

εληζρχζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ venture capital ζηελ ΔιιΪδα θαη λα ηηο σζάζεη 

λα επελδχζνπλ ζε πεξηζζφηεξεο λΫεο επηρεηξάζεηο απφ φηη Ϋρνπλ επελδχζεη κΫρξη ζάκεξα, 

θαζψο απνηειεέ θνηλφ κπζηηθφ φηη ζηε ρψξα καο ηα venture capitals απΫθεπγαλ σο ηψξα 

ηηο επελδχζεηο κε πςειφ ξέζθν ζε λΫεο επηρεηξάζεηο θαη πξνηηκνχζαλ ηα ζρεδφλ ζέγνπξα - 

θαη πνιιΪ - ιεθηΪ πνπ απΫθεξαλ νη επελδχζεηο ρακεινχ ξέζθνπ (φπσο ρξεκαηνδνηάζεηο 

εηαηξεηψλ κε ζηφρν ηελ εέζνδφ ζην Υξεκαηηζηάξην) δειαδά απΫθιηλαλ απφ ηελ ζεκαζέα 

ηνπ venture capital.  

Σειεηψλνληαο, πξΫπεη λα ηνλέζνπκε φηη κε ηελ νινθιάξσζε ηεο νηθνλνκηθάο 

Ϋλσζεο ηεο Δπξψπεο ηζρχνπλ νη έδηνη φξνη επΫλδπζεο θαη γηα ηηο επξσπατθΫο εηαηξεέεο 

venture capital, αιιΪ θαη γηα ηηο ειιεληθΫο εηαηξεέεο ·ηζη, κέα αξθεηΪ εθηθηά ιχζε γηα ηηο 

ειιεληθΫο λεντδξπφκελεο εηαηξεέεο πνπ ςΪρλνπλ ρξεκαηνδφηεζε ζα άηαλ λα ζηξαθνχλ 

ζηελ επξσπατθά αγνξΪ ησλ εηαηξεηψλ venture capital. ε απηφ βνεζνχλ δχν δεδνκΫλα: 

πξψηνλ, ην φηη ζηειΫρε ειιεληθάο θαηαγσγάο κε γλψζε ηεο ειιεληθάο θαηΪζηαζεο 

εξγΪδνληαη ζε ζεκαληηθΫο επξσπατθΫο εηαηξεέεο venture capital θαη, δεχηεξν ην φηη 

ππΪξρνπλ εηαηξεέεο venture capital ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κε Ϋδξα ζηελ δπηηθά Δπξψπε. 

Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, κέα πξνθαλάο αδπλακέα γηα επΫλδπζε ζηελ ΔιιΪδα εέλαη ην κηθξφ 

κΫγεζνο ηεο ειιεληθάο αγνξΪο ην νπνέν ζπλεπΪγεηαη θαη κηθξφηεξα νηθνλνκηθΪ κεγΫζε απφ 

απηΪ πνπ Ϋρνπλ ζπλεζέζεη νη επξσπαένη επελδπηΫο. ΜΪιηζηα, ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο 

ππΪξρνπλ ζπγθεθξηκΫλνη «εζσηεξηθνέ θαλνληζκνέ» ζηηο εηαηξεέεο απηΫο γηα ην ειΪρηζην 

κΫγεζνο επΫλδπζεο, νη νπνένη θΪλνπλ πξαγκαηηθΪ αδχλαηε ηελ επΫλδπζε ζε ειιεληθΫο 

επηρεηξάζεηο κε, εθ ησλ πξαγκΪησλ, κηθξφηεξα κεγΫζε. Μέα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ γηα 

ηηο ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο ζα άηαλ ε εμσζηξΫθεηα ηνπο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξνο 
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ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζην εμσηεξηθφ, κΫζα απφ ηελ νπνέα ζα απμάζνπλ ηα 

επηρεηξεκαηηθΪ ηνπο κεγΫζε
43

. 

 

 

5.3.  ΚεθΪιαηα Απφ Ηδηψηεο ΔπελδπηΫο (Business Angels) 

 

5.3.1 Έλλνηα Σσλ Business Angels 

 

Με ηελ επξεέα Ϋλλνηα, νη ηδηψηεο επελδπηΫο (Business Angels) εέλαη κεκνλσκΫλα Ϊηνκα 

πνπ επελδχνπλ ζε ππΪξρνπζεο εηαηξέεο, ζπλάζσο ζηα πξψηκα ζηΪδηα. Οη ηδηψηεο επελδπηΫο 

εέλαη επηπιΫνλ ζε ζΫζε λα παξΫρνπλ εκπεηξέα θαη ζπκβνπιΫο ζηηο επηρεηξάζεηο απηΫο. ηελ 

νπζέα, Ϋκπεηξνη επηρεηξεκαηέεο δηαζΫηνπλ θεθΪιαηα θαη επαγγεικαηηθά εκπεηξέα ζε Ϋλα 

ζπγθεθξηκΫλν ρψξν θαη πξνζθΫξνπλ ζε λΫνπο επηρεηξεκαηέεο κε ηε κνξθά 

καθξνπξφζεζκεο επΫλδπζεο θαη µε ζθνπφ λα  ηνπο βνεζάζνπλ  ζηε  ζηξαηεγηθά  

νξγΪλσζεο  ηεο  λΫαο  εηαηξέαο. Όηαλ ε επηρεέξεζε αλαπηπρζεέ αξθεηΪ (ζπλάζσο κεηΪ απφ 

1 Ϋσο 2 Ϋηε) ν business angel απνρσξεέ εμαξγπξψλνληαο ηε ζπκκεηνρά ηνπ πνπιψληαο ην 

κεξέδηφ ηνπ ζε Ϊιινλ επελδπηά (ηδηψηε ά εηαηξεέα) ά ζηελ έδηα ηελ εηαηξεέα. 

Όπσο θαη νη εηαηξέεο venture capital, νη ηδηψηεο επελδπηΫο παξΫρνπλ θεθΪιαηα 

απνβιΫπνληαο ζηα θΫξδε ηεο εηαηξέαο. Ζ θπξηφηεξε δηαθνξΪ κεηαμχ ηδησηψλ επελδπηψλ 

θαη εηαηξηψλ venture capital εέλαη φηη νη ηδηψηεο επελδχνπλ ζπλάζσο κηθξφηεξα πνζΪ. Όηαλ 

νη εηαηξέεο Ϋρνπλ εμαληιάζεη ηα ρξεκαηνδνηηθΪ φξηα ησλ «ζπγγελψλ θαη θέισλ» θαη δελ 

εέλαη ψξηκεο λα απεπζπλζνχλ ζε venture capitalists, κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζε ηδηψηεο 

επελδπηΫο
44

. 

 

5.3.2  ε Πνηεο Δπηρεηξάζεηο Δπελδχνπλ Οη Business Angels
45

 

 

Οη business angels επελδχνπλ πνζΪ απφ 25.000 επξψ Ϋσο 250.000 επξψ, ζε αλζξψπνπο ζε 

πξψηκν ζηΪδην επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο, κε πξαγκαηηθΪ θαιΫο ηδΫεο θαη ηζρπξά νκΪδα 

κΪλαηδκελη, ζηΫξεν επηρεηξεζηαθφ ζρΫδην, θαηνρπξσκΫλε πλεπκαηηθά ηδηνθηεζέα ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο, απνδεδεηγκΫλεο πξννπηηθΫο αγνξΪο θαη θαιά "ζηξαηεγηθά 

εμφδνπ".  

                                                 
43

 Δζληθά πλνκνζπνλδέα Διιεληθνχ Δκπνξένπ, http://www.esee.gr (2006) 
44

 http://www.thestep.gr (Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Θεζζαινλέθεο) 
45

 www.express.gr (Ζκεξάζηα Οηθνλνκηθά Δθεκεξέδα ΔΞΠΡΔ) 
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πκκεηΫρνπλ εέηε σο ελεξγεηηθνέ επελδπηΫο (θαηΫρνληαο θαη ζΫζε ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην) εέηε σο παζεηηθνέ, ελψ δελ ελδηαθΫξνληαη γηα επελδχζεηο ζε επηρεηξάζεηο π.ρ., 

εζηηαηνξέσλ ά life-style. 

Δλδεηθηηθφ εέλαη φηη πεξέπνπ ην 24% ησλ θεθαιαέσλ ηνπο επελδχεηαη ζηνλ ηνκΫα 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ, ελψ αθνινπζνχλ: ινγηζκηθφ θαη πνιπκΫζα 

(18%), ελΫξγεηα θαη πεξηβαιινληηθΫο ηερλνινγέεο (11%), ιηαληθά θαη ππεξεζέεο (10%), 

ππεξεζέεο/πξντφληα πγεέαο (9%), κεηαπνέεζε (9%) θαη βηνηερλνινγέα (5%), ελψ κε 

κηθξφηεξα πνζνζηΪ αθνινπζνχλ Ϊιινη θιΪδνη 

 

5.3.3  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

ηελ Δπξψπε ππΪξρεη ν χλδεζκνο Δπξσπαέσλ πκβνχισλ (ASEC) θαη Ϋλα θαιΪ 

νξγαλσκΫλν δέθηπν ηδησηψλ επελδπηψλ, φπσο επέζεο θαη ε ζεζκνζεηεκΫλε επξσπατθά 

Ϋλσζε Business Angels (European Business Angels Network - EBAN)
46

. 

ΚΪζε ρξφλν, νη business angels επελδχνπλ ζηελ Δπξψπε πΪλσ απφ 4 δηζ. επξψ θαη 

ηα θεθΪιαηΪ ηνπο πεγαέλνπλ αθξηβψο ζηνπο επηρεηξεκαηέεο πνπ ηα ρξεηΪδνληαη: αλζξψπνπο 

κε «δπλαηΫο», θαηλνηφκεο ηδΫεο θαη αληέζηνηρα δηνηθεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, πνπ φκσο 

βξέζθνπλ θιεηζηΪ ηα «ηακεέα» ησλ ηξαπεδψλ ά ησλ venture capitals, εέηε ιφγσ ηνπ πςεινχ 

ξέζθνπ ηεο επΫλδπζάο ηνπο εέηε ιφγσ ηνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο.  

ΥηιηΪδεο επηρεηξάζεηο Ϋρνπλ επσθειεζεέ απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθΫξνπλ, 

θαζψο εθηφο απφ θεθΪιαηα, δέλνπλ θαη επηρεηξεκαηηθά θαζνδάγεζε ("mentoring"). ηελ 

ΔιιΪδα, φκσο, δελ Ϋρνπλ αλνέμεη αθφκε ηα θηεξΪ ηνπο, αθνχ κέα ά δχν ζρεηηθΫο 

πξσηνβνπιέεο βξέζθνληαη πξνο ην παξφλ ζηα «ζπΪξγαλα», ζε δηεξεπλεηηθφ ζηΪδην.  

Ο ιφγνο γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο αγγΫινπο ("business angels"), πνπ κφλν ην 2008 

επΫλδπζαλ θεθΪιαηα ζε πεξέπνπ 1.000 λΫεο επηρεηξάζεηο ζηελ Δπξψπε, κε κΫζν χςνο 

επΫλδπζεο ηα 200.000 επξψ, φπσο δάισζε ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ ε Claire Munch, δηεπζχλνπζα 

ζχκβνπινο ηνπ Δπξσπατθνχ Δκπνξηθνχ πλδΫζκνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ ΑγγΫισλ θαη 

Κεθαιαέσλ πνξΪο (EBAN). Ο χλδεζκνο Ϋρεη σο κΫιε 100 νξγαληζκνχο θαη εθπξνζσπεέ 

300 δέθηπα επηρεηξεκαηηθψλ αγγΫισλ απφ 28 ρψξεο.  

 

 

 

                                                 
46

 Κ.Δ.Σ.Α. Ηνλέσλ Νάζσλ (2005), «Οδεγφο Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιεέσλ γηα Δπηρεηξάζεηο» 
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5.3.4  Ζ ΔμΫιημε Σσλ Business Angels ηελ ΔιιΪδα 

 

ηελ ΔιιΪδα, απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο δελ εέλαη νχηε ζεζκνζεηεκΫλνο νχηε 

ηδηαέηεξα δηαδεδνκΫλνο, φπσο εέλαη δηεζλψο, θαη ζπλάζσο πεξηνξέδεηαη ζε εχξσζηνπο 

ζπγγελεέο, νη νπνένη θαη ρξεκαηνδνηνχλ Ϋλα λεφηεξν κΫινο ηεο (επξχηεξεο) νηθνγΫλεηαο 

πξνθεηκΫλνπ απηφ λα μεθηλάζεη ηελ επηρεηξεκαηηθά ηνπ δξαζηεξηφηεηα.  

ΑξθεηΪ δηαδεδνκΫλνο ηξφπνο επαθάο business angels θαη λΫσλ ά κειινληηθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ΔιιΪδα εέλαη κΫζσ εηαηξεηψλ incubator, δηαγσληζκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη νπνένη απεπζχλνληαη ζε θνηηεηΫο θαη λΫνπο γεληθφηεξα, ζπλεδξέσλ 

– εκεξέδσλ, θιπ.  

Σα ηειεπηαέα ρξφληα, εμαηηέαο θαη ησλ εμειέμεσλ ζηελ ειιεληθά νηθνλνκέα 

(ξαγδαέα πηψζε ησλ επηηνθέσλ θαη ησλ απνδφζεσλ φισλ ησλ κνξθψλ επελδχζεσλ, φπσο 

ακνηβαέσλ θεθαιαέσλ, ρξεκαηηζηεξένπ, θιπ) παξαηεξεέηαη κέα θηλεηηθφηεηα ζην ρψξν 

απηφ, πΪληα ζε κε ζεζκνζεηεκΫλν επέπεδν. Αληέζηνηρα, ηα επφκελα ρξφληα αλακΫλεηαη λα 

επεθηαζεέ θαη ζηελ ΔιιΪδα πεξηζζφηεξν ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο επελδπηΫο. 

εκαληηθά εμΫιημε γηα ηε ρψξα καο απνηειεέ ε αλΪπηπμε (απφ κέα ηδησηηθά εηαηξεέα 

ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ) ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ Business Angels κε δψδεθα 

κΫιε θαη κέα πξαγκαηνπνηεκΫλε επΫλδπζε (ζηνηρεέα 2004). Δπέζεο, ζηελ ΔιιΪδα 

ιεηηνπξγεέ ην Γέθηπν πλδΫζκσλ Δπξσπατθψλ πκβνχισλ (Hellenic Senior Consulting 

Association).  

 

 

5.4. Θεξκνθνηηέδεο Δπηρεηξάζεσλ (Business Incubators) – ΔπηζηεκνληθΪ 

ΣερλνινγηθΪ Παξθα (Science Technology Parks) 

 

5.4.1  Θεξκνθνηηέδεο Δπηρεηξάζεσλ (Business Incubators) 

 

5.4.1.1  Έλλνηα ησλ Θεξκνθνηηέδσλ Δπηρεηξάζεσλ 

 

·λαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο ελέζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηεζλψο, 

εέλαη ε ιεηηνπξγέα ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ (Business Incubator ά απιΪ Incubator). Οη 

ζεξκνθνηηέδεο επηρεηξάζεσλ απνηεινχλ ρψξν εγθαηΪζηαζεο θαη επψαζεο λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ, νη νπνέεο ζπζηάλνληαη πξνθεηκΫλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαηλνηφκεο ηδΫεο. 
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Κπξέαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο εέλαη ε παξνρά εμεηδηθεπκΫλσλ γλψζεσλ θαη ε ζπλεράο 

Ϋξεπλα γηα ηελ παξαγσγά λΫαο γλψζεο θαη ηελ πινπνέεζε ησλ εθαξκνγψλ απηάο ηεο λΫαο 

γλψζεο. Οη ζεξκνθνηηέδεο επηρεηξάζεσλ απνηεινχλ Ϋλαλ απφ ηνπο πιΫνλ θαηΪιιεινπο 

ρψξνπο επέηεπμεο ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο λΫαο γλψζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο 

φρεκα κεηαθνξΪο ηεο λΫαο θαη πςειάο ηερλνινγέαο ζηελ αγνξΪ.  

Πην αλαιπηηθΪ, ε ζεξκνθνηηέδα επηρεηξάζεσλ εέλαη κέα εηαηξεέα ε νπνέα παξΫρεη ζε 

λΫν-ηδξπφκελεο θαη κε πξννπηηθΫο γξάγνξεο αλΪπηπμεο εηαηξεέεο ρξεκαηνδφηεζε (ζε 

κηθξφηεξε Ϋθηαζε απφ ηελ αληέζηνηρε πνπ πξνζθΫξνπλ ηα VCs), ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ 

(φπσο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο, Ϋπηπια, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηΫο, ηειεθσληθΫο 

ζπζθεπΫο, πξφζβαζε ζην internet, θιπ), ππεξεζέεο γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο, 

ζπκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο θαη ππνζηάξημε (φπσο ζε ζΫκαηα θνξνηερληθΪ, ινγηζηηθΪ, 

λνκηθΪ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκΪησλ, εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, θιπ), αιιΪ θαη Ϋλα δέθηπν 

επαθψλ κε πειΪηεο θαη πξνκεζεπηΫο. ε αληΪιιαγκα ν incubator παέξλεη Ϋλα πνζνζηφ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη / ά (ζπαληφηεξα) πιεξσκΫο απφ ηε λΫν-ηδξπφκελε εηαηξεέα. 

ΓεληθΪ, ε απνζηνιά κηαο ζεξκνθνηηέδαο επηρεηξάζεσλ εέλαη λα ηδξχζεη θαη λα 

κεγαιψζεη ηε λΫα εηαηξεέα ηφζν ψζηε απηά λα θηΪζεη κε επηηπρέα σο ηελ πφξηα ηνπ VC γηα 

λα δεηάζεη πιΫνλ, κε ζσζηά ππνδνκά θαη επαγγεικαηηθά πξνεηνηκαζέα, ηελ πξψηε 

επκεγΫζε επΫλδπζε πνπ ζα ηεο επηηξΫςεη λα αλαπηπρζεέ θαη λα επηβιεζεέ ζηελ αγνξΪ. ε 

απηφ ην ρξνληθφ ζεκεέν, ν incubator εμαξγπξψλεη ηελ ζπκκεηνρά ηνπ θαη απνθνκέδεη ηα 

φπνηα θΫξδε απφ ηελ επΫλδπζά ηνπ. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο επΫλδπζεο ηεο ζεξκνθνηηέδαο 

επηρεηξάζεσλ θπκαέλεηαη ζπλάζσο κεηαμχ ησλ 6 θαη 18 κελψλ θαη ην χςνο ηεο επΫλδπζεο 

κεηαμχ ησλ 100.000€ θαη ησλ 300.000€. 

 

5.4.1.2  Ρφινο Σσλ Θεξκνθνηηέδσλ Δπηρεηξάζεσλ 

 

Δέλαη δηεζλψο παξαδεθηφ φηη ε έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα κέαο ζεξκνθνηηέδαο επηρεηξάζεσλ 

κπνξεέ λα ζπκβΪιεη:  

 

1. ζηελ αλΪπηπμε ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο θαη θαηλνηνκηθψλ επηρεηξάζεσλ,  

2. ζηε ζχλδεζε Ϋξεπλαο θαη παξαγσγάο,  

3. ζηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο αιιΪ θαη θπξέσο ηνπ ξέζθνπ πνπ αληηκεησπέδνπλ νη λΫεο 

επηρεηξάζεηο ζηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγέαο ηνπο (δηΪζεζε νξγαλσκΫλσλ ρψξσλ κε 

πςειάο πνηφηεηαο ππνδνκΫο αιιΪ θαη εμεηδηθεπκΫλεο ζπκβνπιΫο θιπ.),  
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4. ζηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ πλεχκαηνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηΪρπζε λΫσλ 

ηερλνινγηψλ,  

5. ζηε βειηέσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ,  

6. ζηελ ελέζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν θαη ηελ ηερλνινγηθά 

ππνζηάξημε ησλ ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ,  

7. ζηελ αλαπηπμηαθά ζπλεξγαζέα κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θΫληξσλ, παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκΪησλ παξαγσγηθψλ θνξΫσλ θαη ηεο θνηλσλέαο,  

8. ζηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξΪο θαη ηεο εκπνξηθάο αμηνπνέεζεο ηεο παλεπηζηεκηαθάο 

Ϋξεπλαο θαη γλψζεο θαη  

9. ζηελ πξνζΫιθπζε μΫλσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ αλΪπηπμε ελφο ηζρπξνχ πφινπ 

θαηλνηνκέαο, ηερλνινγέαο θαη Ϋξεπλαο ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν. 

 

5.4.1.3  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

Οη ζεξκνθνηηέδεο επηρεηξάζεσλ εληζρχζεθαλ θαη ζα ζπλερέζνπλ λα εληζρχνληαη ζεκαληηθΪ 

ηφζν ζηελ Δπξσπατθά ·λσζε φζν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκΫλεο θαη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Γχν εέλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη ππνζηάξημεο ησλ 

πξνγξακκΪησλ έδξπζεο θαη ελέζρπζε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ. Ο 

πξψηνο ιφγνο αθνξΪ ζην Ϊκεζν απνηΫιεζκα ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζεξκνθνηηέδσλ σο 

κεραληζκψλ δεκηνπξγέαο λΫσλ ζΫζεσλ απαζρφιεζεο θαη πινχηνπ. ηελ Δπξσπατθά 

·λσζε εθηηκΪηαη φηη πεξέπνπ 40.000 λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο δεκηνπξγνχληαη θΪζε ρξφλν 

κΫζσ ησλ ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ ησλ νπνέσλ ν αξηζκφο αγγέδεη ηηο πεξέπνπ 1.000 

ζεξκνθνηηέδεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο αθνξΪ ζηε δπλαηφηεηα ησλ ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ 

λα παξΪγνπλ πξνζηηζΫκελε αμέα κΫζα απφ ηε ιεηηνπξγέα ηνπο, θαζψο επηηαρχλνπλ ηε 

δηαδηθαζέα έδξπζεο λΫσλ επηρεηξάζεσλ θαη ηηο βνεζνχλ λα κεγηζηνπνηάζνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο αλΪπηπμάο ηνπο κε Ϋλα ηξφπν ηνλ νπνέν εέλαη δχζθνιν λα πηνζεηάζνπλ Ϊιιεο 

δνκΫο ζηάξημεο ησλ ΜΜΔ.  

Ο κΫζνο αξηζκφο ζεξκνθνηηηδφκελσλ επηρεηξάζεσλ αλΪ ζεξκνθνηηέδα ζηηο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ. αλΫξρεηαη ζε 13,76 επηρεηξάζεηο. Ο δεέθηεο απηφο γηα ηελ ΔιιΪδα αλΫξρεηαη ζε 

κφιηο 0,29 ζεξκνθνηηηδφκελεο επηρεηξάζεηο αλΪ ζεξκνθνηηέδα θαη απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε 

ηηκά ηνπ δεέθηε απηνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ.  ε φ,ηη αθνξΪ ην κΫζν αξηζκφ 

απαζρνινχκελσλ αλΪ ζεξκνθνηηέδα, ν δεέθηεο απηφο γηα ηελ ΔιιΪδα αλΫξρεηαη ζε κφιηο 1 

απαζρνινχκελν θαη πΪιη απνηειεέ ηελ ειΪρηζηε ηηκά ηνπ δεέθηε απηνχ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 
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- κειψλ ηεο Δ.Δ.  ΣΫινο, ζε φ,ηη αθνξΪ ην κΫζν αξηζκφ απαζρνινχκελσλ αλΪ 

ζεξκνθνηηηδφκελε επηρεέξεζε, ν δεέθηεο γηα ηελ ΔιιΪδα αλΫξρεηαη ζε κφιηο 3,50 

απαζρνινχκελνπο, ηηκά κε βΪζε ηελ νπνέα ε ρψξα καο θαηαγξΪθεηαη ζε ηδηαέηεξα ρακειά 

ζΫζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Δλδεηθηηθφ ζηνηρεέν ηεο ππθλφηεηαο αλΪπηπμεο ησλ ζεξκνθνηηέδσλ ζηηο ρψξεο - 

κΫιε ηεο Δ.Δ. εέλαη θαη ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ ζε θΪζε ρψξα. ·ηζη, ζηε Φηλιαλδέα, ρψξα ε νπνέα 

παξνπζηΪδεη ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ππθλφηεηαο ζεξκνθνηηέδσλ, ππΪξρεη κέα ζεξκνθνηηέδα 

γηα θΪζε 3.000 εηαηξεέεο ελψ ζηελ ΔιιΪδα, ε νπνέα παξνπζηΪδεη ηε κηθξφηεξε ππθλφηεηα 

ζεξκνθνηηέδσλ, ν αληέζηνηρνο ιφγνο εέλαη 1: 107.000 εηαηξεέεο.  

Ση ζεκαέλνπλ φια ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα; Όηη ε πνιηηεέα θαη ηδηαέηεξα ε δξαζηάξηα 

θαη επηηπρεκΫλε ζηηο δξΪζεηο ηεο Δηδηθά Γξακκαηεέα Αληαγσληζηηθφηεηαο Ϋρεη κπξνζηΪ 

ηεο Ϋλα ηεξΪζηην πεδέν ην νπνέν κπνξεέ λα θαιχςεη κε ηε ζρεδέαζε νξζΪ ζηνρεπφκελσλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ ελέζρπζε ησλ ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ. 

 

5.4.1.4  Ζ ΔμΫιημε Σσλ Θεξκνθνηηέδσλ Δπηρεηξάζεσλ ηελ ΔιιΪδα 

 

Ζ ρψξα καο απνηειεέ, δπζηπρψο, νπξαγφ ζηε ιεηηνπξγέα ζεξκνθνηηέδσλ επηρεηξάζεσλ. 

Παξφια απηΪ, ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαη θπξέσο κΫζσ ηεο θξαηηθάο-επξσπατθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο «Διεπζψ», Ϋρνπλ ηδξπζεέ θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθΪ 

πιΫνλ νη πξψηεο ειιεληθΫο «ζεξκνθνηηέδεο» κε ηε δηεζλά Ϋλλνηα ηνπ φξνπ. πγθεθξηκΫλα, 

θαηαγξΪθνληαη 7 ζεξκνθνηηέδεο επηρεηξάζεσλ θαη 5 ηερλνινγηθΪ πΪξθα, ηα νπνέα 

θηινμελνχλ 69 ζπλνιηθΪ επηρεηξάζεηο (2 επηρεηξάζεηο ζηηο ζεξκνθνηηέδεο θαη 67 ζηα 

ηερλνινγηθΪ πΪξθα) θαη ζηα νπνέα απαζρνινχληαη ζπλνιηθΪ 321 Ϊηνκα (7 ζε επηρεηξάζεηο 

ζεξκνθνηηέδσλ θαη 314 ζε επηρεηξάζεηο ηερλνινγηθψλ πΪξθσλ). ΔλδεηθηηθΪ, ζεξκνθνηηέδεο 

εέλαη: 1. i-Cube S.A. Αζάλα, 2. Innovative Ventures SA i-Ven Αζάλα, 3. ΘΫξκε ΑΔ 

Θεζζαινλέθε, 4. Θεξκνθνηηέδα Θεζζαινλέθεο Θεζζαινλέθε, 5. Xtend B2B Αζάλα, 6. 

Θεξκνθνηηέδα ΝΫσλ Δπηρεηξάζεσλ Υαλέσλ ΥαληΪ, 7. Σερλνινγηθφ πΪξθν Ζξαθιεένπ 

ΖξΪθιεην. 

ΑπηΫο νη ζεξκνθνηηέδεο Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ απφ (θαη αλάθνπλ εμνινθιάξνπ ζε) 

ειιεληθΫο εηαηξεέεο VC, γεληθφηεξεο επελδπηηθΫο ππεξεζέεο θαη ζπκβνχινπο επηρεηξάζεσλ 

ά ηδηψηεο επελδπηΫο. Θα πξΫπεη λα ηνληζηεέ φηη, παξφηη γεληθΪ αθνινπζνχλ ην κνληΫιν 

ιεηηνπξγέαο ησλ δηεζλψλ Ηncubators, ε πξνζΫγγηζά ηνπο ζε απηφ εέλαη δηαθνξεηηθά. Οη 
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δηαθνξΫο εληνπέδνληαη θπξέσο ζηνλ ηξφπν θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξνζθΫξνπλ ζηνπο λΫνπο επηρεηξεκαηέεο. ·ηζη, Ϊιινη ·ιιελεο Ηncubators Ϋρνπλ ηα δηθΪ 

ηνπο θεθΪιαηα κε ηα νπνέα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο Ηncubates (ηηο λΫεο εηαηξεέεο ηηο νπνέεο 

ιακβΪλνπλ ππφ ηελ πξνζηαζέα ηνπο) θαη Ϊιινη απιψο κεζνιαβνχλ θαη θΫξλνπλ ζε επαθά 

ηηο λΫεο εηαηξεέεο κε εηαηξεέεο VC νη νπνέεο αλαιακβΪλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζά ηνπο. Ζ 

ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο επΫλδπζεο ηνπ Incubator θπκαέλεηαη ζπλάζσο κεηαμχ 6 θαη 18 

κελψλ. 

 

Σα θξηηάξηα αμηνιφγεζεο ησλ λΫσλ επηρεηξάζεσλ-ππνςάθησλ incubates γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο incubators εέλαη θνηλΪ θαη πεξηιακβΪλνπλ: 

 

1. Σα πξνζφληα ηεο δηνηθεηηθάο νκΪδαο (φπσο ε ζρεηηθά εκπεηξέα, ε απνθαζηζηηθφηεηα 

θαη ε αθνζέσζε, ε πνηφηεηα θαη ηα εγεηηθΪ πξνζφληα σο ζηνηρεέα ηνπ ραξαθηάξα, 

θιπ.). 

2. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληΫιν θαη πξντφλ / ππεξεζέα (φπσο ηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλέαο, ε αλΪγθε ηεο αγνξΪο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν πξντφλ/ ππεξεζέα, ε 

βησζηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληΫινπ, ην θεθΪιαην θέλεζεο θαη επελδπηηθΫο 

αλΪγθεο, ε δπλαηφηεηα επΫθηαζεο ζε Ϊιιεο αγνξΫο, ην επέπεδν ηνπ πθηζηΪκελνπ 

αληαγσληζκνχ, ηα εκπφδηα ζηελ εέζνδν λΫσλ αληαγσληζηψλ, νη ελδερφκελεο 

ζπλεξγαζέεο, ην θφζηνο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηάησλ 

κΪξθεηηλγθ, νη ελδερφκελεο ζπλΫξγηεο κε Ϊιιεο εηαηξεέεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε 

ζεξκνθνηηέδα, ην πξνηεηλφκελν ρξνλνδηΪγξακκα πινπνέεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ, νη επηρεηξεκαηηθνέ θέλδπλνη, θιπ.). 

3. Άιια επελδπηηθΪ–ρξεκαηννηθνλνκηθΪ θξηηάξηα (φπσο νη αλΪγθεο ρξεκαηνδφηεζεο 

Ϋλαληη πξνζθεξφκελεο εηαηξηθάο ζπκκεηνράο, ην ζηΪδην ηεο επΫλδπζεο, ε δηΪξζξσζε 

ηεο ζπκθσλέαο κεηφρσλ, ε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο πθηζηΪκελνπο Ηncubates, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο δηνηθεηηθάο νκΪδαο γηα ππνζηάξημε ηεο εηαηξεέαο, 

θιπ.). 

 

ΚΪπνηεο Ϊιιεο πξνζπΪζεηεο πνπ γέλνληαη ζηε ρψξα καο, εέηε απφ ηνλ ηδησηηθφ εέηε απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκΫα, κΪιινλ δε θηΪλνπλ ζηελ πιάξε Ϋλλνηα ηνπ Incubator, θπξέσο γηαηέ δελ 

πεξηιακβΪλνπλ ην θνκκΪηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηνράο κΫξνπο 

ηνπ θεθαιαένπ ηεο λΫαο επηρεέξεζεο. Ζ πιΫνλ δηαδεδνκΫλε κνξθά ζηε ρψξα καο εέλαη ηα 

«ηερλνινγηθΪ πΪξθα» ηα νπνέα δεκηνπξγνχληαη απφ θνξεέο (δάκνπο, επαγγεικαηηθΫο ά / 
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θαη επηζηεκνληθΫο ελψζεηο, θιπ.) κε ζθνπφ λα πξνσζάζνπλ ζπγθεθξηκΫλα ζπκθΫξνληα 

κΫζσ ηεο δεκηνπξγέαο λΫσλ επηρεηξάζεσλ (π.ρ., αλΪπηπμε ζπγθεθξηκΫλσλ ηερλνινγηψλ, 

κεέσζε αλεξγέαο ζε ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο, θιπ.) θαη πεξηνξέδνληαη ζην λα παξΫρνπλ ζε 

λΫεο επηρεηξάζεηο (θπξέσο) εγθαηαζηΪζεηο θαη (πξναηξεηηθΪ) ππεξεζέεο ππνζηάξημεο επέ 

πιεξσκά. ΣΫηνηα (ελδεηθηηθΪ) εέλαη νη «ζεξκνθνηηέδεο» Λαπξένπ, Υαλέσλ, ΛΪξηζαο, ε 

ηερλφπνιε Θεζζαινλέθεο (ε νπνέα ζρεδηΪδεηαη λα πεξηιακβΪλεη θαη ζεξκνθνηηέδα κε ηελ 

νινθιεξσκΫλε Ϋλλνηα ηνπ φξνπ), ελψ Ϋρεη αλαθνηλσζεέ θαη ε δεκηνπξγέα ηνπ πΪξθνπ 

πςειάο ηερλνινγέαο Αθξφπνιηο ζηελ Αζάλα θαη ην επηζηεκνληθφ ΠΪξθν Παηξψλ. ηελ 

έδηα έζσο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεέ θαη κέα ηδησηηθά πνιπεζληθά εηαηξεέα Regus, ε νπνέα 

απιψο παξΫρεη ππεξεζέεο ζηΫγαζεο θαη γξακκαηεηαθάο ππνζηάξημεο. ΚΪπνηεο απφ απηΫο, 

φπσο νη ζεξκνθνηηέδεο Λαπξένπ θαη Υαλέσλ, δηαζΫηνπλ θαη ρψξνπο γηα βηνηερληθά 

παξαγσγά.  

 

5.4.2  ΔπηζηεκνληθΪ ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα (Science Technology Parks)
47

 

 

5.4.2.1  Έλλνηα Σσλ Δπηζηεκνληθψλ Σερλνινγηθψλ ΠΪξθσλ (ΔΣΔΠ) 

 

χκθσλα κε ηε Γηεζλά ·λσζε Σερλνινγηθψλ ΠΪξθσλ (International Association of 

Science Parks, IASP, www.iasp.ws), Δπηζηεκνληθφ Σερλνινγηθφ ΠΪξθν εέλαη κηα 

πξσηνβνπιέα πνπ:  

 

 ·ρεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε Παλεπηζηάκηα θαη ΔξεπλεηηθΪ Ηδξχκαηα. 

 ·ρεη ζρεδηαζηεέ κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε επηρεηξάζεσλ 

Ϋληαζεο γλψζεο πνπ ζηεγΪδνληαη ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ. 

 Τπνζηεξέδεη ηε κεηαθνξΪ ηερλνινγέαο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ ηνπηθά 

αλΪπηπμε. 

 Γηνηθεέηαη απφ κηα κηθξά νκΪδα εηδηθψλ. 

 

ηα ΔΣΔΠ ζπλάζσο εγθαζέζηαληαη θνξεέο, φπσο ΑθαδεκατθΪ θαη ΔξεπλεηηθΪ Ηδξχκαηα 

θαη Ηλζηηηνχηα, κηθξΫο θαη κεγΪιεο επηρεηξάζεηο θαη θνξεέο ππνζηάξημεο θαη κεηαθνξΪο 

ηερλνινγέαο. Σα ΔΣΔΠ παξΫρνπλ πςεινχ επηπΫδνπ εμεηδηθεπκΫλεο ππεξεζέεο, φπσο: 

                                                 
47

 ατηΪθεο ΑξηΫκεο (2006), «ΔπηζηεκνληθΪ ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα: Ο Ρφινο ηνπο ζηελ ελέζρπζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ Πεξηθεξεηαθά ΑλΪπηπμε», Πεξηνδηθφ Economist, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, Σ. 27. 
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 ΤπνδνκΫο θαη ππεξεζέεο Θεξκνθνηηέδαο (ρψξνη γξαθεέσλ θαη εξγαζηεξέσλ, γε, θιπ.)  

 Κνηλφρξεζηεο ππεξεζέεο φπσο ηειεπηθνηλσληαθά ππνδνκά, δέθηπα, ζπλεδξηαθνέ ρψξνη, 

βηβιηνζάθε, εζηηαηφξην, θιπ.  

 Γηθηχσζε κε εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα θαη πξφζβαζε ζε κεγΪιεο ππνδνκΫο  

 Γηεζλά δηθηχσζε κε επηρεηξάζεηο, εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα, θνξεέο, θιπ.  

 πκβνπιεπηηθΫο ππεξεζέεο (πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, θαηΪξηηζε, επηρεηξεκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο θαη αλΪπηπμε, κΪξθεηηλγθ, δηεζλά δηθηχσζε, θιπ.)  

 ΜεηαθνξΪ Σερλνινγέαο θαη Καηλνηνκέαο θαη Γηαρεέξηζε Γηαλνεηηθάο Ηδηνθηεζέαο.  

 

·λα ΔΣΔΠ επνκΫλσο δεκηνπξγεέ πξνζηηζΫκελε αμέα ζηα κΫιε ηνπ κΫζα απφ ζπλΫξγεηεο, 

ηελ παξνπζέα ζε Ϋλα θαηλνηφκν πεξηβΪιινλ, ηε ζπλεξγαζέα κε εξεπλεηηθΪ εξγαζηάξηα πνπ 

δηαζΫηνπλ πςεινχ επηπΫδνπ ππνδνκΫο θαη ηελ παξνπζέα εμεηδηθεπκΫλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. ηε ζχγρξνλε ςεθηαθά επνρά, δειαδά, ηα ΔΣΔΠ παέδνπλ ην ξφιν πνπ Ϋπαημαλ 

νη ΒηνκεραληθΫο ΠεξηνρΫο ζηε βηνκεραληθά επνρά. Ο ξφινο ηεο δηθηχσζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζέαο εέλαη φκσο θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρέα ηνπο.  

 

5.4.2.2  Ο Ρφινο Σσλ ΔΣΔΠ ηελ ΚαιιηΫξγεηα Σεο Νεαληθάο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 

Ο θχξηνο ξφινο ησλ ΔΣΔΠ εέλαη ε αμηνπνέεζε ηεο γλψζεο, ε πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδηαέηεξα δε ηεο αθαδεκατθάο θαη λεαληθάο κΫζα απφ ηε δεκηνπξγέα 

θνπιηνχξαο πνπ επλνεέ ηελ αλΪιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηΪκελσλ ηνπηθψλ επηρεηξάζεσλ. Ζ αλΪπηπμε λΫσλ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξάζεσλ πςειάο ηερλνινγέαο (ηερλνβιαζηνέ) εέλαη απνηΫιεζκα ηεο 

ζρΫζεο ησλ ΔΣΔΠ κε αθαδεκατθΪ θαη εξεπλεηηθΪ ηδξχκαηα. ε φια ζρεδφλ ηα ΔΣΔΠ 

ιεηηνπξγνχλ Θεξκνθνηηέδεο λΫσλ επηρεηξάζεσλ, ΚΫληξα Καηλνηνκέαο, ΚΫληξα ΜεηαθνξΪο 

Σερλνινγέαο θαη Ϊιινη θνξεέο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζπκβΪιινπλ 

ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε. πλάζσο παξΫρνληαη θέλεηξα φπσο ρακειφ θφζηνο ελνηθένπ θαη 

ππεξεζηψλ ζηηο λΫεο επηρεηξάζεηο, πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθΫο ππνδνκΫο ελψ νη ζπλΫξγεηεο 

θαη νη ζπλεξγαζέεο πνπ δεκηνπξγνχληαη παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλΪπηπμε ηνπο.  
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5.4.2.3  Ο Ρφινο Σσλ ΔΣΔΠ ηελ Σνπηθά ΑλΪπηπμε  

 

Σα ΔΣΔΠ ζεσξνχληαη κεραληζκνέ κεηαθνξΪο ηερλνινγέαο θαη εξγαιεέα πεξηθεξεηαθάο 

αλΪπηπμεο, επεηδά ππνθηλνχλ ηε δεκηνπξγέα λΫσλ επηρεηξάζεσλ πςειάο ηερλνινγέαο, 

ππνζηεξέδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο.  

Ζ επηηπρέα ελφο ΔΣΔΠ εμαξηΪηαη ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ελζσκαηψζεη 

θαη νινθιεξψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο πεξηνράο πνπ βξέζθεηαη θαη ζα αμηνπνηάζεη ηηο 

πθηζηΪκελεο δπλαηφηεηεο. ΔπηπιΫνλ, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη Ϋλα επλντθφ πιαέζην ην νπνέν 

πεξηιακβΪλεη:  

 

 χγρξνλν ζεξκηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ λα παξΫρεη θέλεηξα  

 ΤπνδνκΫο πςειάο πνηφηεηαο (κεηαθνξΫο, ηειεπηθνηλσλέεο, ελΫξγεηα θιπ)  

 ΔμεηδηθεπκΫλν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ λα κεηαθηλεέηαη  

 Τςειφ επέπεδν πνηφηεηαο δσάο ζηελ πεξηνρά  

 Δλεξγφ ξφιν ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ (επηρεηξάζεσλ, θνξΫσλ, θνηλσλέαο)  

 

Γηα παξΪδεηγκα, ην Δπηζηεκνληθφ ΠΪξθν ηνπ Cambridge, (www.cambridge-science-

park.com), θαηΪθεξε λα αμηνπνηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξΫρνληαη απφ ηα αθαδεκατθΪ 

ηδξχκαηα ηεο πεξηνράο θαη κε ηελ ππνζηάξημε ηνπηθψλ θνξΫσλ, λα πξνζειθχζεη κεγΪιν 

αξηζκφ επηρεηξάζεσλ πςειάο ηερλνινγέαο, δεκηνπξγψληαο λΫεο κφληκεο πνηνηηθΫο ζΫζεηο 

εξγαζέαο. ·λα Ϊιιν επηηπρεκΫλν παξΪδεηγκα ζπκβνιάο ησλ ΔΣΔΠ ζηελ ηνπηθά αλΪπηπμε 

απνηειεέ ε πφιε Linkoping ηεο νπεδέαο, φπνπ ην Παλεπηζηάκην ζε ζπλεξγαζέα κε ηηο 

ηνπηθΫο αξρΫο, Ϋρνπλ δεκηνπξγάζεη 2 ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα (Mjardevi & Berzelius) ελψ 

Ϋρνπλ ηδξπζεέ πεξηζζφηεξεο απφ 200 λΫεο επηρεηξάζεηο κε πεξέπνπ 5000 εξγαδφκελνπο. 

ηνπο θνηηεηΫο παξΫρεηαη θαηΪξηηζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ζηνπο απφθνηηνπο 

θέλεηξα θαη θαζνδάγεζε γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ επηρεηξάζεσλ (www.liu.se/org.cie). 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθά απηά πξσηνβνπιέα Ϋπαημαλ θαη παέδνπλ νη κεγΪιεο 

ηνπηθΫο επηρεηξάζεηο (π.ρ. Saab, Volvo, Ericsson).  

 

5.4.2.4  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

Σα ΔπηζηεκνληθΪ ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα (ΔΣΔΠ) απνηεινχλ Ϋλα ζεζκφ ν νπνένο 

αλαπηχρζεθε κεηΪ ην 2
ν 

παγθφζκην πφιεκν αξρηθΪ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηελ 
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Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. Σα πξψηα κεγΪια ΣερλνινγηθΪ ΠΪξθα δεκηνπξγάζεθαλ 

ηε δεθαεηέα ηνπ „50 ζην Stanford (1951) θαη ηε Βφξεηα Καξνιέλα (Research Triangle Park, 

1959). ηελ Δπξψπε, ην πξψην Σερλνινγηθφ ΠΪξθν δεκηνπξγάζεθε ζηα ηΫιε ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ „60 ζηε Μ. Βξεηαλέα (Cranfield, 1968), ελψ ζηε δεθαεηέα ηνπ „70 

δεκηνπξγάζεθαλ ηα ΔΣΔΠ ζην ΚΫηκπξηηδ (1972) θαη ην Δδηκβνχξγν (1974). ηηο αξρΫο ηνπ 

„70 δεκηνπξγάζεθε ζηε Κπαλά Αθηά (Γαιιέα) ε κεγαιχηεξε Σερλφπνιε ηεο Δπξψπεο, ην 

γλσζηφ Sofia-Antipolis. Σε ζηηγκά απηά θηινμελεέ πεξηζζφηεξεο απφ 1300 επηρεηξάζεηο, 4 

παλεπηζηάκηα θαη πΪλσ απφ 25.000 εξγαδφκελνπο. ηε δεθαεηέα ηνπ „80, Ϊξρηζε ε 

δεκηνπξγέα ΔΣΔΠ θαη ζε Ϊιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ΜεηΪ ηε δεθαεηέα ηνπ „90, Ϊξρηζε ε 

αλΪπηπμε ΔΣΔΠ θαη ζηελ Ηλδέα θαη ηελ Κέλα. άκεξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ 600 

ΔΣΔΠ ζηνλ θφζκν.  

Σα ΔΣΔΠ ζε παγθφζκηα θιέκαθα, ζεσξνχληαη φηη Ϋρνπλ Ϋλα πνζνζηφ επηηπρέαο 

πεξέπνπ 50% κε ρξφλν αμηνιφγεζεο ηνπο πεξέπνπ 15 ρξφληα. Σν γεληθφ ζπκπΫξαζκα 

πΪλησο εέλαη φηη δελ Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ηζρπξνέ δεζκνέ κε ηηο ηνπηθΫο θνηλσλέεο (ππΪξρνπλ 

εμαηξΫζεηο), αιιΪ ε ζπκβνιά ηνπο ζηελ ελέζρπζε ηεο θαηλνηνκηθάο ζπκπεξηθνξΪο ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγέα λΫσλ 

ζΫζεσλ εξγαζέαο εέλαη ζεκαληηθά.  

 

5.4.2.5  Ζ ΔμΫιημε Σσλ Σερλνινγηθψλ ΠΪξθσλ ηελ ΔιιΪδα 

 

Σα πξψηα ΔΣΔΠ πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ζηελ ΔιιΪδα ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ „90 κε 

πξσηνβνπιέα ηνπ Ηδξχκαηνο Σερλνινγέαο ·ξεπλαο (ΗΣΔ) άηαλ ην Δπηζηεκνληθφ 

Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Κξάηεο (ΖξΪθιεην), ην Δπηζηεκνληθφ ΠΪξθν Παηξψλ θαη ην 

Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Θεζζαινλέθεο. Λέγν αξγφηεξα δεκηνπξγάζεθε ην ΔΣΔΠ «Λεχθηππνο» 

απφ ην ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο» ζηελ Αζάλα, ην Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Λαπξένπ 

απφ ην ΔΜΠ, ην Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Θεζζαιέαο ζην Βφιν θαη ην Δπηζηεκνληθφ 

Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Ησαλλέλσλ. Πξφζθαηα, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο 

«ΔΛΔΤΘΧ» (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα) δεκηνπξγάζεθαλ ηδησηηθΫο 

Θεξκνθνηηέδεο Δπηρεηξάζεσλ, ελψ ππΪξρνπλ ζε εμΫιημε ηδησηηθΫο πξσηνβνπιέεο γηα ηε 

δεκηνπξγέα Σερλνινγηθψλ ΠΪξθσλ ζηελ πεξηνρά ηεο Αηηηθάο θαη ζηε Θεζζαινλέθε. Όια 

ηα πθηζηΪκελα ΔιιεληθΪ ΔΣΔΠ δεκηνπξγάζεθαλ κε θξαηηθά πξσηνβνπιέα ζε ζπλεξγαζέα 

κε εξεπλεηηθΪ θαη αθαδεκατθΪ ηδξχκαηα θαη ηε Γεληθά Γξακκαηεέα Δπηζηάκεο θαη 

Σερλνινγέαο (www.gsrt.gr). 



 160 

Σα ηειεπηαέα ρξφληα, Ϋρνπλ δεκηνπξγεζεέ ζηελ ΔιιΪδα δνκΫο ππνζηάξημεο 

θαηλνηνκέαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ παξΪιιεια Ϋρεη εληζρπζεέ ζεκαληηθΪ ην 

ζχζηεκα κεηαθνξΪο θαη αμηνπνέεζεο γλψζεο (π.ρ. δεκηνπξγέα ησλ Γξαθεέσλ 

ΓηακεζνιΪβεζεο ζηα Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η. θαη ΔξεπλεηηθΪ ΚΫληξα, κεέσζε ηνπ θφζηνπο 

θαηνρχξσζεο επξεζηηερληψλ, ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αμηνπνέεζε λΫαο γλψζεο απφ ην 

πξφγξακκα ΠΡΑΞΔ). ε εμΫιημε, επέζεο, εέλαη ζε πνιιΪ αθαδεκατθΪ ηδξχκαηα καζάκαηα 

θαη πξνγξΪκκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ θαιιηΫξγεηα επηρεηξεκαηηθάο θνπιηνχξαο. 

ΔπηπιΫνλ, ζε νξηζκΫλα αθαδεκατθΪ ηδξχκαηα ιεηηνχξγεζαλ ά ιεηηνπξγνχλ δηαγσληζκνέ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ (π.ρ. ΗΓΔΟΠΟΛΗ ζην Παλεπηζηάκην ΠεηξαηΪ). Πξφζθαηα, 

πινπνηάζεθε ζην Δπηζηεκνληθφ Σερλνινγηθφ ΠΪξθν Κξάηεο (ΔΣΔΠ-Κ) ζε ζπλεξγαζέα κε 

ην Πνιπηερλεέν Κξάηεο (ζπληνληζηάο) θαη ην Παλεπηζηάκην Κξάηεο, Ϋλα πξφγξακκα 

ππνζηάξημεο ηεο επισειπημαηικόηηηαρ ηων θοιηηηών (UNISTEP, 

www.liaison.tuc.g/unistep/unistep.html), ην νπνέν πεξηιΪκβαλε δξΪζεηο θαηΪξηηζεο θαη 

ππνζηάξημεο ζηελ αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ θαη πξσηνηχπνπ. Γεκηνπξγάζεθαλ 

20 πξσηφηππα απφ θνηηεηΫο θαη νξηζκΫλα απφ απηΪ εέλαη ζε δηαδηθαζέα εκπνξηθάο 

αμηνπνέεζεο. ην ΔΣΔΠ-Κ ιεηηνπξγνχλ επέζεο επηρεηξάζεηο πνπ ηδξχζεθαλ απφ θνηηεηΫο 

θαη εξεπλεηΫο, θπξέσο απφ ην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθάο θαη βξέζθνληαη ζην ζηΪδην ηεο 

αλΪπηπμεο. ε φιεο ηηο επηρεηξάζεηο πνπ θηινμελνχληαη ζην ΔΣΔΠ-Κ παξΫρνληαη εηδηθΪ 

θέλεηξα.  

ηελ ΔιιΪδα, ππΪξρεη ε εληχπσζε φηη ηα ΔΣΔΠ δελ εέλαη επηηπρεκΫλα (ππΪξρνπλ 

επηηπρεκΫλεο επηρεηξάζεηο π.ρ. ε FORTHnet ζην Δπηζηεκνληθφ Σερλνινγηθφ ΠΪξθν 

Κξάηεο). Όκσο, ν ρξφλνο ιεηηνπξγέαο ηνπο εέλαη ζρεηηθΪ κηθξφο, ελψ ππΪξρνπλ θαη Ϊιιεο 

εγγελεέο αδπλακέεο φπσο θελΪ ζην ζεζκηθφ πιαέζην φζνλ αθνξΪ ζηελ αμηνπνέεζε ηεο 

παξαγφκελεο γλψζεο απφ ηα Παλεπηζηάκηα, Ϋιιεηςε κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ (Business Angels, Venture Capital), Ϋιιεηςε  ελδηΪκεζσλ θνξΫσλ, 

πεξηνξηζκΫλε δάηεζε ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο ηνπηθΫο επηρεηξάζεηο θαη δπζθνιέα 

πξνζΫιθπζεο μΫλσλ επελδχζεσλ. 

 

5.4.3  Άιιεο Παξφκνηεο Πξσηνβνπιέεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνλ Διιεληθφ 

Υψξν 

 

ην ρψξν απηφ κπνξνχκε λα πξνζζΫζνπκε θαη κέα πξσηνβνπιέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο 

ΝΫαο ΓεληΪο ε νπνέα, αλ θαη δελ Ϋρεη δεκηνπξγάζεη Incubator ά ηερλνινγηθφ πΪξθν κε 
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θακέα απφ ηηο Ϋλλνηεο πνπ αλαθΫξζεθαλ παξαπΪλσ, παξΫρεη ππεξεζέεο νη νπνέεο βνεζνχλ 

λΫνπο πνπ Ϋρνπλ θΪπνηα επηρεηξεκαηηθά ηδΫα λα αλαπηχμνπλ ηε δηθηΪ ηνπο επηρεέξεζε. Οη 

ρψξνη απηνέ νλνκΪδνληαη Θςπίδερ Νεανικήρ Επισειπημαηικόηηηαρ. Δθεέ νη λΫνη Ϋξρνληαη ζε 

επαθά κε εηδηθΪ εθπαηδεπκΫλνπο επαγγεικαηέεο νη νπνένη ηνπο ελεκεξψλνπλ θαη 

θαζνξέδνπλ ηα επφκελα βάκαηΪ ηνπο. ηε ζπλΫρεηα παξΫρεηαη βνάζεηα ζηελ αλΪπηπμε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ θαη ζηελ επαθά κε πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΑλΪινγε πξσηνβνπιέα Ϋρεη αλαπηχμεη θαη ν Γάκνο Αζελαέσλ κε ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

ΚΫληξνπ Απαζρφιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπνπ ν ππνςάθηνο επηρεηξεκαηέαο 

κπνξεέ λα απεπζπλζεέ θαη λα ιΪβεη ζπκβνπιΫο θαη θαζνδάγεζε ζε ζρΫζε κε ηηο 

ρξεκαηνδνηάζεηο–επηδνηάζεηο πξνο λΫνπο επηρεηξεκαηέεο, ηα εέδε επηρεηξάζεσλ θαη ηε 

λνκηθά κνξθά ησλ επηρεηξάζεσλ, ηελ θαηΪξηηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ θαη ηηο 

δηαδηθαζέεο έδξπζεο κηθξνκεζαέαο επηρεέξεζεο. 

 

 

5.5  Υξεκαηηζηεξηαθά ΑγνξΪ 

 

5.5.1  Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ 

 

5.5.1.1  Έλλνηα Σνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αμηψλ
48

 

 

Σν Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ εέλαη κηα νξγαλσκΫλε αγνξΪ, ζηελ νπνέα δηελεξγνχληαη κε βΪζε 

νξηζκΫλνπο θαλφλεο, νη αγνξαπσιεζέεο φισλ απηψλ πνπ θαινχκε θηλεηΫο αμέεο, δειαδά 

κεηνρΫο, ηδξπηηθνχο ηέηινπο, νκνινγέεο, κε κηα ιΫμε Υξεφγξαθα. Ο ρξεκαηηζηεξηαθφο 

ζεζκφο απνηειεέ ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιεέν θαη κΫξνο ηνπ θχθινπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο αλΪπηπμεο ηνπ ηφπνπ ζαλ κέα αθφκε ζπκπιεξσκαηηθά πεγά ρξεκαηνδφηεζεο καδέ κε 

ην ηξαπεδηθφ ηνκΫα.  

Σα ρξεκαηηζηάξηα αμηψλ ά ρξεκαηηζηεξηαθΫο αγνξΫο δηαθξέλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξέεο, ζηελ επέζεκε ρξεκαηηζηεξηαθά αγνξΪ θαη ζηελ παξΪιιειε. ε θΪζε ρψξα 

κπνξεέ λα ππΪξρνπλ πεξηζζφηεξεο νπφ κέα επέζεκεο ά αλεπέζεκεο ρξεκαηηζηεξηαθΫο 

αγνξΫο. 

                                                 
48

 ΓεσξγηΪδεο Νηθ. Ζξαθιάο (1990), «Υξεκαηηζηάξην: Ση εέλαη θαη Πψο Λεηηνπξγεέ», Investment Research 

and Analysis Journal. 
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Ζ επηινγά ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πεξηιΪβεη ν επελδπηάο ζην ραξηνθπιΪθηφ ηνπ ηνλ θΫξεη ζε 

επαθά κε ηελ αλΪιπζε ησλ επελδχζεσλ. ·λαο ηξφπνο ελΫξγεηαο ηνπ επελδπηά γηα ηελ 

επηινγά ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πεξηιΪβεη ζην ραξηνθπιΪθην ζα κπνξνχζε λα εέλαη θαη ν 

παξαθΪησ:  

 

1. ΔπηιΫγεη ηνλ θιΪδν.  

2. ΜειεηΪ ηνλ θιΪδν θαη ηηο εηζεγκΫλεο εηαηξεέεο ζε απηφλ.  

3. ΔπηιΫγεη ηηο εηαηξεέεο κεηΪ απφ ζπγθξηηηθά αλΪιπζε.  

4. Μεηψλεη ην ξέζθν κε δηαθνξνπνέεζε κεηνρψλ ηνπ ραξηνθπιαθένπ.  

Σν ρξεκαηηζηάξην δελ εέλαη νχηε θαδέλν νχηε ραξηνπαηθηηθά ιΫζρε. Απνηειεέ Ϋλα ζεζκφ 

ηεο νηθνλνκηθάο δσάο κε θαλφλεο θαη ζπγθεθξηκΫλεο ιεηηνπξγέεο, ηηο νπνέεο αλ θΪπνηνο 

αγλνεέ εέλαη θαιχηεξα λα κελ αλαθαηεπηεέ κε ηα ρξεκαηηζηεξηαθΪ πξΪγκαηα. 

 

Γηα λα κπνξΫζεη λα θΪλεη ηηο αλαιχζεηο ηνπ, ρξεηΪδεηαη πιεξνθφξεζε ηφζν ζε επέπεδν 

θιΪδνπ, φζν θαη ζε επέπεδν εηαηξεέαο. Απηφ εέλαη θαη ην κΫξνο πνπ δελ κπνξεέ απφ κφλνο 

ηνπ λα αληηκεησπέζεη εμ νινθιάξνπ, εέηε απφ αλεπΪξθεηα ρξφλνπ ζπιινγάο θαη 

επεμεξγαζέαο ζηνηρεέσλ, εέηε απφ Ϋιιεηςε επαξθψλ γλψζεσλ. Σν θελφ απηφ θαιχπηνπλ ηα 

ρξεκαηηζηεξηαθΪ γξαθεέα κε ηα πιεξνθνξηαθΪ δειηέα πνπ ηαρπδξνκνχλ ζηνπο πειΪηεο 

ηνπο, θαζψο θαη νη επαγγεικαηέεο ρξεκαηηζηεξηαθνέ ζχκβνπινη. 

 

5.5.1.2  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

ηηο ρψξεο ηεο Δ.Ο.Κ. ππΪξρνπλ 42 ρξεκαηηζηάξηα εθ ησλ νπνέσλ ηα 31 εέλαη 

πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηάξα. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο εέλαη θαηψηεξνο απφ 

απηφλ ηεο ΝΫαο Τφξθεο ά ηνπ Σφθην. Με εμαέξεζε ηε Μ. Βξεηαλέα, ην Λνπμεκβνχξγν θαη 

ελ κΫξεη ηε Γ. Γεξκαλέα, ηα ρξεκαηηζηάξηα ησλ ππνινέπσλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο 

παξνπζηΪδνπλ δηαξζξσηηθΪ πξνβιάκαηα, φπσο:  

 

1. Σν κεγΪιν πξφβιεκα ησλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιέα, ε Ηηαιέα θαη ε ΔιιΪδα, 

θαζψο θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ παξνρά πηζηψζεσλ πεξηνξέδνπλ ηελ αλΪπηπμε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ.  
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2. Ζ δάηεζε γηα θεθΪιαηα απφ ην δεκφζην ηνκΫα θαη ηα ζπλνδεπφκελα θπβεξλεηηθΪ 

κΫηξα θαη πεξηνξηζκνέ επεξεΪδνπλ ην κΫγεζνο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ρξεκαηαγνξψλ.  

3. Ζ χπαξμε κεζαέσλ θαη κηθξψλ επηρεηξάζεσλ νηθνγελεηαθνχ ραξαθηάξα ηηο θαζηζηΪ 

απξφζπκεο ά αλέθαλεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ θεθαιαηαγνξΪ σο πεγά 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Ζ ζπκκεηνρά μΫλσλ επελδπηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρξεκαηαγνξΫο εέλαη ακειεηΫα (ηδέσο ζε 

Ηζπαλέα, Ηηαιέα, Πνξηνγαιέα θαη ΔιιΪδα). Οη ζπλαιιαγκαηηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηηο 

παξαπΪλσ ρψξεο ζπληεινχλ ζην ρακειφ ελδηαθΫξνλ ησλ μΫλσλ επελδπηψλ. 

 

5.5.1.3  Ζ Διιεληθά Πξαγκαηηθφηεηα Καη Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ
49

 

 

ηελ ΔιιΪδα ιεηηνπξγεέ ην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.), ην νπνέν ηδξχζεθε ην 

1876. Δέλαη αιεζΫο φηη ην ρξεκαηηζηάξην ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο αλΫπηπμε δξαζηεξηφηεηα 

θαη πξνζΫθεξε ηηο νηθνλνκηθΫο δπλΪκεηο ηνπ γηα ηελ εμππεξΫηεζε ησλ εζληθψλ ζθνπψλ. 

πλΫβαιε ζηελ εθβηνκερΪληζε ηεο ρψξαο θαη πξνζΫθεξε εθαηνληΪδεο εθαηνκκχξηα ζην 

ΚξΪηνο, ζηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, ζηηο ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο γηα λα θΫξνπλ ζε 

πΫξαο ηα πξνγξΪκκαηΪ ηνπο. Σν ρξεκαηηζηάξην, ν Ναφο ηνπ ρξάκαηνο αλΫθαζελ πέζηεπε 

θαη δηΫδηδε ηελ πέζηε ηνπ ζηε δξαρκά, κε απνηΫιεζκα επελδπηΫο ηνπ εμσηεξηθνχ λα 

αγνξΪδνπλ ειιεληθΪ ρξεφγξαθα θαη λα ην αλαγλσξέδνπλ σο Ϋλα πγηΫο ηκάκα ηνπ 

Διιεληθνχ ΚξΪηνπο. 

 

5.5.2  ΝΫα Υξεκαηηζηεξηαθά ΑγνξΪ  

 

5.5.2.1 Έλλνηα Σεο ΝΫαο Υξεκαηηζηεξηαθάο ΑγνξΪο (ΝΔ.Υ.Α.) 

 

Ζ ΝΫα Υξεκαηηζηεξηαθά ΑγνξΪ (ΝΔ.Υ.Α.) πνπ πξφζθαηα ζπλεζηάζε ζηελ ΔιιΪδα, 

ζχκθσλα κε ην Ν.2733/99(Φ.Δ.Κ.155Α/30-7-99), απνηειεέ κηα ελαιιαθηηθά πεγά απφ 

φπνπ νη επηρεηξάζεηο κπνξνχλ λα αληιάζνπλ θεθΪιαηα. ηελ αγνξΪ απηά κπνξνχλ λα 

                                                 
49

 ΓεσξγηΪδεο Νηθ. Ζξαθιάο (1990), «Υξεκαηηζηάξην: Ση Eέλαη θαη Πψο Λεηηνπξγεέ», Investment Research 

and Analysis Journal. 
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εηζαρζνχλ δπλακηθΫο ά θαηλνηφκεο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο πνπ δελ Ϋρνπλ εηζαρζεέ ζηελ 

Κχξηα ά ηελ ΠαξΪιιειε αγνξΪ ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αμηψλ Αζελψλ. 

Ζ εέζνδνο ζην ρξεκαηηζηάξην απνηειεέ κηα κνξθά ζεκαληηθάο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

θΪζε επηρεέξεζε, ε νπνέα ζπγθεληξψλεη θεθΪιαηα ηα νπνέα θαη ζα ρξεζηκνπνηάζεη γηα ηελ 

πεξαηηΫξσ αλΪπηπμά ηεο. Ζ εηζαγσγά, σζηφζν, ζηε ΝΫα Υξεκαηηζηεξηαθά ΑγνξΪ σο 

κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο δχζθνια βξέζθεη εθαξκνγά ζηελ πεξέπησζε λΫσλ επηρεηξάζεσλ 

αθνχ απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγά εέλαη ηα έδηα θεθΪιαηα ηεο επηρεέξεζεο λα 

μεπεξλνχλ Ϋλα νξηζκΫλν χςνο. 

 

5.5.2.2  ΠξνυπνζΫζεηο Γηα Σελ Δέζνδν Μηαο Δπηρεέξεζεο ηε ΝΔ.Υ.Α. 

 

Γηα λα εηζαρζεέ κέα εηαηξέα ζηε ΝΔ.Υ.Α. πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ νη παξαθΪησ 

πξνυπνζΫζεηο: 

 

 Ίδηα ΚεθΪιαηα: Σα έδηα θεθΪιαηα ηεο εθδφηξηαο εηαηξέαο πξΫπεη λα αλΫξρνληαη ζε 

586.941 επξψ ηνπιΪρηζηνλ, γηα ηελ νηθνλνκηθά ρξάζε πνπ πξνεγεέηαη ηεο αέηεζεο 

εηζαγσγάο ζην Υ.Α. 

 Γεκνζέεπζε Οηθνλνκηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ: Ζ εθδφηξηα εηαηξέα πξΫπεη λα Ϋρεη 

δεκνζηεχζεη ηηο εηάζηεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο, σο αλψλπκε εηαηξέα, γηα δχν (2) 

ηνπιΪρηζηνλ νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιάο ηεο αέηεζεο 

εηζαγσγάο. Οη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο εηαηξέαο πξΫπεη λα εέλαη ειεγκΫλεο απφ 

Οξθσηφ Διεγθηά. 

 Φνξνινγηθφο Έιεγρνο: Δηαηξεέα πνπ ππνβΪιιεη αέηεζε εηζαγσγάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

γηα πξψηε θνξΪ ζηε ΝΔ.Υ.Α., πξΫπεη λα Ϋρεη ειεγρζεέ θνξνινγηθΪ γηα φιεο ηηο ρξάζεηο, 

γηα ηηο νπνέεο, θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο αέηεζεο, Ϋρνπλ δεκνζηεπζεέ νη εηάζηεο 

νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. 

 ΓηΪζεζε Μεηνρψλ – Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαένπ: Γηα ηελ εηζαγσγά ησλ κεηνρψλ 

ζηε ΝΔ.Υ.Α. δηαηέζεληαη, κε δεκφζηα εγγξαθά, ζην θνηλφ ηνπιΪρηζηνλ εθαηφ ρηιηΪδεο 

(100.000) κεηνρΫο, αμέαο ηνπιΪρηζηνλ 733.676 επξψ. Απφ ηε δηΪζεζε ησλ κεηνρψλ 

απηψλ πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ νγδφληα ηηο εθαηφ (80%) πξνΫξρεηαη απφ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο εηαηξέαο. 

 ΓΫζκεπζε Μεηνρψλ: ΜΫηνρνο ηεο εηαηξέαο πνπ θαηΫρεη κεηνρΫο ε νλνκαζηηθά αμέα 

ησλ νπνέσλ αληηζηνηρεέ ηνπιΪρηζηνλ ζην 5% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαένπ δεζκεχεηαη, 
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πξηλ ηελ ππνβνιά ηεο αέηεζεο εηζαγσγάο, φηη δελ ζα δηαζΫζεη κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν 

ην 80% ησλ κεηνρψλ ηνπ γηα ηνλ πξψην ρξφλν θαη 50% γηα ηνλ δεχηεξν θαη ηξέην 

ρξφλν απφ ηελ εηζαγσγά ηεο ζηελ ΝΔ.Υ.Α. 

 Δπελδπηηθφ ρΫδην: Ζ εηαηξέα ππνβΪιιεη επελδπηηθφ ζρΫδην, ην νπνέν ζπληΪζζεηαη κε 

επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ην ζρΫδην απηφ γέλεηαη ππνρξεσηηθΪ αλαιπηηθά πεξηγξαθά ησλ 

ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ, ησλ ζηνηρεέσλ ηεο αγνξΪο ζηα νπνέα 

βαζέδεηαη ε ζηξαηεγηθά ηεο εηαηξέαο θαη ησλ κΫζσλ πνπ πξνηέζεηαη λα ρξεζηκνπνηάζεη 

γηα ηελ επέηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο ζηφρσλ. Οη πξνδηαγξαθΫο θαη ην εηδηθφηεξν 

πεξηερφκελν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, ηα θξηηάξηα βΪζεη ησλ νπνέσλ εθηηκψληαη ν 

δπλακηζκφο ηεο επηρεέξεζεο, νη πξννπηηθΫο ηεο θαη ε πξσηνηππέα ηεο επηρεηξεκαηηθάο 

πξνηΪζεσο, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν αλαγθαέν γηα ηελ επΪξθεηΪ ηνπ ζηνηρεέν 

θαζνξέδνληαη κε θαλνληζηηθά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Υ.Α. 

 Δλεκεξσηηθφ Γειηέν: Ζ εηαηξεέα ζπληΪζζεη θαη δεκνζηεχεη, πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο 

δεκφζηαο εγγξαθάο, Δλεκεξσηηθφ Γειηέν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 348/1985 

(ΦΔΚ 125Α΄), ζην νπνέν πεξηΫρνληαη επηπξνζζΫησο θαη ηα αθφινπζα: 

 Πιεξνθνξέεο γηα ηηο νηθνλνκηθΫο πξννπηηθΫο ηεο εηαηξέαο, φπσο απηΫο 

αμηνινγνχληαη απφ ηνλ αλΪδνρν, γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα πΫξαλ ηεο ηξΫρνπζαο 

ρξάζεο, ηηο νπνέεο ε εηαηξέα αηηηνινγεέ. 

 ΑλΪδνρνο ·θδνζεο – χκβνπινο: Ο ΑλΪδνρνο ·θδνζεο εγγπΪηαη ηελ πιάξε 

θΪιπςε ηνπ δηαηηζΫκελνπ απφ ηελ αχμεζε κε δεκφζηα εγγξαθά θεθαιαένπ ηεο 

εηαηξέαο θαη νθεέιεη λα παξαθνινπζεέ θαη λα ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηελ πξφνδν 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ηεο εηαηξέαο, 

επζπλφκελνο θαηΪ ηα ινηπΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 350/1985. 

 

5.5.2.3  Τπνρξεψζεηο Σσλ ΔηζεγκΫλσλ ηε ΝΔ.Υ.Α. Δπηρεηξάζεσλ 

 

Οη εηζεγκΫλεο ζηε ΝΔ.Υ.Α. εηαηξέεο Ϋρνπλ ηηο παξαθΪησ ππνρξεψζεηο: 

 

 Δηαηξεέεο, ησλ νπνέσλ νη κεηνρΫο εέλαη εηζεγκΫλεο ζηε ΝΔ.Υ.Α., ππνρξενχληαη λα 

δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 360/1985 (ΦΔΚ 129 Α΄). 

Τπνρξενχληαη επέζεο: α) λα ππνβΪιινπλ αλΪ εμΪκελν Ϋθζεζε ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν 

ρξάζεο ησλ θεθαιαέσλ θαη ηελ πνξεέα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδένπ, β) λα δεκνζηεχνπλ ζε 
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εηάζηα βΪζε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκΪησλ πνπ θαηΫρνπλ ηα κΫιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιένπ θαη ηα ζηειΫρε πνπ θαηΫρνπλ δηεπζπληηθΫο ζΫζεηο. 

 Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο ΚεθαιαηαγνξΪο πνπ εθδέδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γ.. 

ηνπ Υ.Α. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο, κπνξνχλ λα νξέδνληαη 

επηπιΫνλ ππνρξεψζεηο γηα γλσζηνπνέεζε ζηνηρεέσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηΪζηαζε θαη 

ηελ εμΫιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξέαο. 

 

 Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α.Α. κπνξεέ κηα εηαηξέα πνπ Ϋρεη εηζαρζεέ ζηε ΝΔ.Υ.Α. λα 

κεηαηαρζεέ ζηελ Κχξηα ά ζηελ ΠαξΪιιειε ΑγνξΪ ηνπ Υ.Α.Α. εθφζνλ πιεξνέ ηηο εμάο 

πξνυπνζΫζεηο: 

 

 Ζ εηαηξέα Ϋρεη παξακεέλεη γηα ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ ρξάζεηο ζηε ΝΔ.Υ.Α. 

 ·ρεη πξαγκαηνπνηάζεη ην επελδπηηθφ ηεο ζρΫδην. 

 Γελ Ϋρεη ππνπΫζεη ζε ζνβαξΫο ά επαλεηιεκκΫλεο παξαβΪζεηο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθάο 

λνκνζεζέαο. 

 

 

5.6  Γαλεηαθά Υξεκαηνδφηεζε Γηα Καηλνηφκεο Δπελδχζεηο 

 

5.6.1  Σξαπεδηθφ ΓΪλεην 

 

ΠαξΪ ηνπο ζχγρξνλνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο λΫσλ επηρεηξάζεσλ πνπ Ϋρνπλ 

αλαπηπρζεέ ζηελ Δπξψπε θαη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαέα ρξφληα, ππνινγέδεηαη φηη 

ηνπιΪρηζηνλ κέα ζηηο ηξεηο ηΫηνηεο επηρεηξάζεηο εμαθνινπζεέ λα θαηαθεχγεη ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα γηα λα βξεη ρξεκαηνδφηεζε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν δαλεηζκφο θεθαιαέσλ απφ θΪπνηα ηξΪπεδα εέλαη ε πην 

ζπλεζηζκΫλε κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε κνξθά ππνρξεψζεσλ ζε ηξέηνπο. ΓαπΪλεο πνπ 

κπνξεέ λα θαιπθζνχλ κΫζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ αθνξνχλ ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ θιπ. ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη ν Ϋληνλνο 

αληαγσληζκφο Ϋρεη νδεγάζεη ηηο ηξΪπεδεο ζηε δεκηνπξγέα επΫιηθησλ θαη ρακειφηνθσλ 

δαλεηαθψλ πξντφλησλ, απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο εμαθνινπζεέ λα βαζέδεηαη ζηε 

ινγηθά ησλ εμαζθαιέζεσλ / εγγπάζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκά ηνπ δαλεένπ. Σν γεγνλφο απηφ 

εέλαη απνζαξξπληηθφ γηα πνιινχο λΫνπο επηρεηξεκαηέεο πνπ ζπλάζσο πξΫπεη λα Ϋρνπλ άδε 
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θΪπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν λα δηαζΫζνπλ σο εγγχεζε ζε πεξέπησζε αδπλακέαο 

θαηαβνιάο ησλ πιεξσκψλ.  

 

5.6.1.1  ΜνξθΫο Σξαπεδηθψλ Γαλεέσλ  

 

Οη ηξΪπεδεο πξνζθΫξνπλ δχν κεγΪιεο θαηεγνξέεο δαλεέσλ πξνο ηηο επηρεηξάζεηο: Σα δΪλεηα 

θεθαιαένπ θέλεζεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα δΪλεηα. Σα δΪλεηα θεθαιαένπ θέλεζεο 

απνζθνπνχλ ζηε βειηέσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο θαη εέλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

κηθξάο δηΪξθεηαο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξέσο γηα αγνξΫο εκπνξεπκΪησλ, γηα πιεξσκΫο 

ηξερφλησλ εμφδσλ θιπ. Αληέζεηα, ηα καθξνπξφζεζκα δΪλεηα εέλαη καθξΪο δηΪξθεηαο θαη 

πεξηιακβΪλνπλ ηα δΪλεηα εγθαηΪζηαζεο θαη ηα δΪλεηα επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν 

επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλεέσλ εέλαη ζπλάζσο ρακειφηεξν απφ ην αληέζηνηρν 

επηηφθην ησλ δαλεέσλ θεθαιαένπ θέλεζεο ιφγσ αθξηβψο ηεο κεγαιχηεξεο δηΪξθεηαο 

απνπιεξσκάο ηνπ.  

 

 ΓΪλεηα γηα ΚεθΪιαηα Κέλεζεο 

 

Σα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πξνζθΫξνπλ ζάκεξα νινθιεξσκΫλα παθΫηα γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ ά ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 

ΣΫηνηα πξντφληα εέλαη ηα αλνηρηΪ ά αλαθπθινχκελα δΪλεηα, αιιΪ θαη νη παξαδνζηαθνέ 

αιιειφρξενη ινγαξηαζκνέ, πνπ παξΫρνπλ γξακκά ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο επηρεηξάζεηο. ηα 

αλνηρηΪ δΪλεηα νη ηξΪπεδεο δέλνπλ Ϋλα πηζησηηθφ φξην ζηνλ πειΪηε ηνπο σο ην νπνέν 

κπνξεέ λα δαλεέδεηαη. Ο δαλεηνιάπηεο κπνξεέ αλ ζΫιεη λα εμνθιάζεη κΫξνο ά ην ζχλνιν 

ηεο νθεηιάο ηνπ, ελψ κπνξεέ λα επαλαδαλεέδεηαη φηαλ Ϋρεη αλΪγθε σο ην φξην πνπ ηνπ Ϋρεη 

ρνξεγεζεέ, ρσξέο λα απαηηεέηαη λα επηζηξΫθεη ζε ζπγθεθξηκΫλν δηΪζηεκα ην θεθΪιαην πνπ 

ρξεζηκνπνέεζε. ΟξηζκΫλα πξνγξΪκκαηα εέλαη πξνζαξκνζκΫλα ζηηο αλΪγθεο επνρηθψλ 

επηρεηξάζεσλ, φπσο κηθξΫο ηνπξηζηηθΫο θαη μελνδνρεηαθΫο κνλΪδεο, θαηαζηάκαηα εζηέαζεο 

ζε ηνπξηζηηθΫο πεξηνρΫο θηι., θαη νη ηφθνη θαηαβΪιινληαη ηηο πεξηφδνπο πνπ νη επηρεηξάζεηο 

απηΫο Ϋρνπλ Ϋζνδα, ελψ Ϊιια ζηηο αλΪγθεο επαγγεικαηηψλ πνπ Ϋρνπλ ζπγθεθξηκΫλε ξνά 

εζφδσλ, επηζπκνχλ λα γλσξέδνπλ ηηο δφζεηο πνπ ζα πιεξψλνπλ, ψζηε λα θΪλνπλ θαιχηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ νη δφζεηο πιεξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκΫλεο πξνζεζκέεο. 

Όζνλ αθνξΪ ηα πνζνζηΪ ρξεκαηνδφηεζεο, ζε γεληθΫο γξακκΫο ππΪξρνπλ ηξΪπεδεο πνπ 
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ρξεκαηνδνηνχλ γηα θεθΪιαην θέλεζεο πνζνζηφ σο θαη ην 100% ηνπ ηδέξνπ ηεο επηρεέξεζεο 

θαη Ϊιιεο φπνπ ην πνζνζηφ απηφ δελ μεπεξλΪ ην 50% ηνπ ηδέξνπ. 

Σα ηειεπηαέα ρξφληα θαη νη ειιεληθΫο ηξΪπεδεο Ϋρνπλ αλαπηχμεη θαηλνχξγηα 

επΫιηθηα πξντφληα ζηνλ ηνκΫα ησλ θεθαιαέσλ θέλεζεο, φπσο ινγαξηαζκνέ κε ππεξ-

αλΪιεςε θαη δΪλεηα κε πεξένδν ρΪξηηνο (γηα ηε κε απνπιεξσκά ηνπ δαλεένπ θαηΪ ηνπο κε 

παξαγσγηθνχο γηα ηελ επηρεέξεζε κάλεο). 

 

 Μαθξνπξφζεζκα ΓΪλεηα  

 

Σα καθξνπξφζεζκα δΪλεηα πεξηιακβΪλνπλ ηα δΪλεηα εγθαηΪζηαζεο (επαγγεικαηηθάο 

ζηΫγεο) θαη ηα δΪλεηα επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Σν επηηφθην απνπιεξσκάο ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ δαλεένπ εέλαη, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δηΪξθεηαο απνπιεξσκάο ηνπ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρακειφηεξν απφ ην αληέζηνηρν επηηφθην απνπιεξσκάο ηνπ 

δαλεένπ θεθαιαένπ θέλεζεο. Χζηφζν, ν ελδηαθεξφκελνο δαλεηνιάπηεο ζα πξΫπεη λα 

εμεηΪζεη ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δαλεένπ ηνπ κε θπκαηλφκελν ά ζηαζεξφ 

επηηφθην αλΪινγα κε ηελ κειινληηθά εμΫιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, θαη ηδηαέηεξα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ επηηνθέσλ, ζηε ρψξα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ην νπνέν Ϋρεη 

ιΪβεη ην δΪλεην. 

Δάνεια εγκαηάζηαζηρ (επαγγελμαηικήρ ζηέγηρ) πνπ θαιχπηνπλ ηελ αλΪγθε 

απφθηεζεο επαγγεικαηηθάο ζηΫγεο γηα ηελ επηρεέξεζε. ε γεληθΫο γξακκΫο, ηα δΪλεηα 

επαγγεικαηηθάο ζηΫγεο κνηΪδνπλ κε ηα ζηεγαζηηθΪ δΪλεηα γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθέαο. Σα 

δΪλεηα επαγγεικαηηθάο ζηΫγεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηάζνπλ κΫρξη θαη ην 100% ηεο αμέαο 

ηνπ αθηλάηνπ ά ησλ εξγαζηψλ αλΫγεξζεο θαη αλαθαέληζεο θαη ε δηΪξθεηΪ ηνπο θπκαέλεηαη 

απφ 3 κΫρξη 30 ρξφληα αλΪινγα κε ηελ ηξΪπεδα θαη ηνλ πειΪηε. Σν ηειηθφ επηηφθην ησλ 

δαλεέσλ απηψλ πξνζαπμΪλεηαη απφ ηελ εηζθνξΪ ηνπ Ν. 128/75 θαηΪ 0,6% θαη φρη θαηΪ 

0,12% πνπ ηζρχεη ζηα ππφινηπα δΪλεηα ζηεγαζηηθάο πέζηεο.. Γηα ηνπο λΫνπο επηρεηξεκαηέεο 

νη πεξηζζφηεξεο ηξΪπεδεο παξΫρνπλ ζπλάζσο πεξένδν ρΪξηηνο κΫρξη δχν ρξφληα, δηΪζηεκα 

θαηΪ ην νπνέν νη λΫνη επηρεηξεκαηέεο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ κφλν ηνπο ηφθνπο ά 

κηθξφηεξεο δφζεηο (νη ηφθνη πνπ δελ θαηαβΪιινληαη θεθαιαηνπνηνχληαη).. Σα Ϋμνδα 

δαλεένπ πνπ ρξεψλνπλ νη ηξΪπεδεο ζπλάζσο δελ μεπεξλνχλ ην 1% ηνπ δαλεένπ.  

Δάνεια για αγοπά επαγγελμαηικού εξοπλιζμού, ηα νπνέα ρνξεγνχληαη γηα ηελ αγνξΪ 

παγένπ εμνπιηζκνχ ζε νπνηαδάπνηε κνξθά (Ϋπηπια, κεραλάκαηα, κΫζα κεηαθνξΪο θιπ.). 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα ηελ αλαλΫσζε πθηζηΪκελεο επηρεέξεζεο φζν θαη 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ λΫαο. Ζ δηΪξθεηα απνπιεξσκάο ησλ δαλεέσλ απηψλ κπνξεέ λα θζΪζεη 
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θαη ηα 15 ρξφληαε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ην βαζηθφ επηηφθην ην νπνέν 

πξνζαπμΪλεηαη κε Ϋλα πεξηζψξην αλΪινγα κε ηνλ πειΪηε θαη ηηο εμαζθαιέζεηο πνπ 

παξΫρεη. Ζ ηξαπεδηθά ρξεκαηνδφηεζε κπνξεέ λα θαιχςεη νιφθιεξε ηελ επΫλδπζε ηεο 

αγνξΪο ηνπ παγένπ εμνπιηζκνχ, ελψ ε εθηακέεπζε κπνξεέ λα γέλεηαη εέηε εθΪπαμ εέηε 

ζηαδηαθΪ, αλΪινγα κε ηελ εμΫιημε ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

ηηκνινγέσλ ηνπ αγνξαζζΫληνο θΪζε θνξΪ εμνπιηζκνχ. 

 

5.6.1.2  ΥαξαθηεξηζηηθΪ Σξαπεδηθψλ Γαλεέσλ 

 

Οη εκπνξηθΫο ηξΪπεδεο πξνηηκνχλ λα δαλεέδνπλ ζε ππΪξρνπζεο επηρεηξάζεηο πνπ Ϋρνπλ Ϋλα 

παξειζφλ πσιάζεσλ, θεξδψλ, ηθαλνπνηεκΫλσλ πειαηψλ θαη Ϋλα ηξΫρνλ ζχλνιν εθθξεκψλ 

ππνρξεψζεσλ. Οη ηξΪπεδεο επελδχνπλ ζπληεξεηηθΪ πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηνλ 

θέλδπλν, ελψ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπο, ειΫγρνπλ πξψηα εΪλ ππΪξρεη ζεηηθά ηακεηαθά ξνά 

θαη Ϋπεηηα αλ ππΪξρνπλ εγγπάζεηο. Γηα ηηο λΫεο επηρεηξάζεηο (πνπ δε δηαζΫηνπλ ηηο 

αλΪινγεο εγγπάζεηο) δεηνχλ ζπλάζσο ηηο πξνζσπηθΫο εγγπάζεηο ηνπ ηδηνθηάηε ηεο 

επηρεέξεζεο. 

Πην αλαιπηηθΪ, δχν πνιχ ζεκαληηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλεέσλ πνπ 

πξΫπεη λα ηνληζηνχλ εέλαη: 

Πξψηνλ, νη ηξΪπεδεο, παξΪ ην φηη Ϋρνπλ θΪλεη βάκαηα πξνφδνπ θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηα ηειεπηαέα ρξφληα, εμαθνινπζνχλ λα εέλαη πξνζθνιιεκΫλεο ζηε ινγηθά 

ησλ εκπξΪγκαησλ αζθαιεηψλ, πξΪγκα πνπ ζεκαέλεη φηη παξΫρνπλ δαλεηζκφ κφλν ζε φζνπο 

Ϋρνπλ άδε θΪπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεζεέ σο εμαζθΪιηζε / 

εγγχεζε γηα ηελ απνπιεξσκά νιφθιεξνπ ά κΫξνο ηνπ δαλεένπ ζε πεξέπησζε πνπ ν ιάπηεο 

ηνπ δαλεένπ δελ κπνξεέ λα ηθαλνπνηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Γηα Ϋλαλ επηρεηξεκαηέα πνπ 

ζΫιεη λα μεθηλάζεη κέα επηρεηξεκαηηθά πξνζπΪζεηα απηφ ζεκαέλεη φηη γηα λα πΪξεη 

ηξαπεδηθφ δΪλεην πξΫπεη λα βΪιεη σο εγγχεζε κΫξνο ά θαη νιφθιεξε ηελ πξνζσπηθά ηνπ 

πεξηνπζέα ά, ζε πεξέπησζε πνπ ηΫηνηα δελ ππΪξρεη, ηελ πεξηνπζέα θΪπνηνπ ηξέηνπ ν νπνένο 

ζα ιεηηνπξγάζεη σο εγγπεηάο. ΒΫβαηα, πξΫπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, αθξηβψο επεηδά απηά ε 

δηαδηθαζέα δελ απνδέδεη πιΫνλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειΫζκαηα θεξδνθνξέαο γηα ηηο 

ηξΪπεδεο (θπξέσο εμαηηέαο ησλ ρξνλνβφξσλ θαη θνζηνβφξσλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξαζέαο), 

απηΫο αξρέδνπλ πιΫνλ λα δέλνπλ απμαλφκελν βΪξνο ζην business plan ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξνο ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθάο πξνζπΪζεηαο θαη ιηγφηεξν ζηηο ππΪξρνπζεο 

εγγπάζεηο. Ζ πνξεέα πξνο απηά ηελ θαηεχζπλζε επηηαρχλεηαη θαη απφ ηελ αλαγθαζηηθά γηα 
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ηηο ειιεληθΫο ηξΪπεδεο εθαξκνγά ηεο ιεγφκελεο εληνιάο ηεο Βαζηιεέαο ΗΗ, ε νπνέα 

αλαγθΪδεη ηηο ηξΪπεδεο λα δηαζΫηνπλ πςειφηεξα δηαζΫζηκα θεθΪιαηα γηα ηα δΪλεηα πνπ 

δέλνπλ. Απηά ε εληνιά επεξεΪδεη αξλεηηθΪ ηελ θεξδνθνξέα ησλ ηξαπεδψλ νη νπνέεο, γηα λα 

δηαηεξάζνπλ ηα έδηα επέπεδα θεξδνθνξέαο, εέλαη αλαγθαζκΫλεο λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ δαλεέσλ πνπ δέλνπλ (κε Ϊιια ιφγηα λα κεηψζνπλ ην ξέζθν απφ ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δΪλεηα). ·λαο βαζηθφο ηξφπνο λα ην επηηχρνπλ απηφ εέλαη ε χπαξμε 

ζηνηρεέσλ πνπ «εμαζθαιέδνπλ» ην επηηπρεκΫλν κΫιινλ ηεο επηρεηξεκαηηθάο πξνζπΪζεηαο, 

φπσο απηΪ παξνπζηΪδνληαη κΫζα ζην business plan ηεο επηρεέξεζεο. ΣΫινο, ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ παξνρά εγγπάζεσλ ζηηο ΣξΪπεδεο γηα ινγαξηαζκφ λΫσλ επηρεηξάζεσλ κπνξεέ λα 

παέμεη θαη ην Σακεέν Δγγπνδνζέαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξάζεσλ. 

Γεχηεξνλ, νη ηξΪπεδεο δε δαλεέδνπλ ζε φινπο ηνπο πειΪηεο ηνπο κε ην έδην επηηφθην, 

αιιΪ απηφ εμαξηΪηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηνδνηνχκελνπ. ·ηζη, ην 

επηηφθην πνπ πιεξψλνπλ δχν δηαθνξεηηθΫο επηρεηξάζεηο γηα δΪλεην κε ηα έδηα αθξηβψο 

ραξαθηεξηζηηθΪ κπνξεέ λα δηαθνξνπνηεέηαη κΫρξη θαη ηΫζζεξηο πνζνζηηαέεο κνλΪδεο (4% - 

ην κεγαιχηεξν επηηξεπηφ πεξηζψξην απφ ην λφκν), αλΪινγα κε ηα ηδηαέηεξα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο θαη ηελ πξνεγνχκελε ζπλεξγαζέα ηνπο κε ηελ ηξΪπεδα. Σν 

επηθέλδπλν ζεκεέν εέλαη φηη ην πςειφηεξν επηηφθην επηβΪιιεηαη ζηηο πεξηζζφηεξν επέθνβεο 

λα κελ απνπιεξψζνπλ ην δΪλεην επηρεηξάζεηο, πξΪγκα πνπ δπζρεξαέλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθά ηνπο ιεηηνπξγέα θαη κεηψλεη πεξαηηΫξσ ηελ πηζαλφηεηΪ ηνπο 

λα απνπιεξψζνπλ ην δΪλεην (δεκηνπξγψληαο Ϋηζη Ϋλαλ θαχιν θχθιν). 

ΚαηΪ ην ηειεπηαέν ρξνληθφ δηΪζηεκα, θαη εμαηηέαο ηνπ θνξεζκνχ ηνπ θιΪδνπ ηεο 

ιηαληθάο ηξαπεδηθάο, αιιΪ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ θιέκαηνο, ν 

κηθξνκεζαένο επηρεηξεκαηέαο Ϋρεη κπεη ζην θΫληξν ηεο πξνζνράο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, 

νη νπνέεο Ϋρνπλ θπθινθνξάζεη κέα ζεηξΪ λΫσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ ηα νπνέα 

απεπζχλνληαη ζε απηά ηελ θαηεγνξέα.  

Παξφια απηΪ, φζνλ αθνξΪ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ε πξφζβαζε ησλ λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ ζε απηΪ ηα θεθΪιαηα εέλαη, ζε γεληθΫο γξακκΫο, ηδηαέηεξα πεξηνξηζκΫλε θαη 

φπνπ ηΫηνηνπ εέδνπο ρξεκαηνδφηεζε παξΫρεηαη ζηνλ λΫν επηρεηξεκαηέα, απηφ γέλεηαη ππφ 

φξνπο κΪιινλ αζχκθνξνπο γηα απηφλ. ε πνιιΫο πεξηπηψζεηο, ε ηξΪπεδα «εμαλαγθΪδεη» κε 

δηΪθνξεο δηθαηνινγέεο ηνλ δαλεηνδνηνχκελν λα εθηακηεχζεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλεένπ 

(θπξέσο ζηα καθξνρξφληα δΪλεηα) αθφκε θαη αλ ν επηρεηξεκαηέαο δε ρξεηΪδεηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ακΫζσο, λα πιεξψλεη ηνλ πξνβιεπφκελν ηφθν ζε απηφ ην ζπλνιηθφ πνζφ, 

θαη λα θαηαζΫζεη ην πνζφ ην νπνέν δε ρξεηΪδεηαη λα ην θαηαλαιψζεη ακΫζσο (δειαδά, 

ζρεδφλ νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ δαλεένπ) ζε ινγαξηαζκφ ηεο έδηαο ηξΪπεδαο κε επηηφθην 
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ηακηεπηεξένπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν δαλεηνδνηνχκελνο πιεξψλεη πςειφ επηηφθην γηα ηελ 

εμππεξΫηεζε ηνπ δαλεένπ πνπ Ϋρεη ιΪβεη θαη εηζπξΪηηεη πνιχ κηθξφηεξν επηηφθην απφ ηελ 

θαηΪζεζε ηνπ πνζνχ ζηελ έδηα ηξΪπεδα. Δπηβαξχλεηαη Ϋηζη κε κφληκν θφζηνο ην νπνέν 

κπνξεέ λα θηΪζεη θαη ζην 4-5% ηνπ πνζνχ κεληαέσο. 

 

5.6.2  ράκαηα Δγγχεζεο Γαλεέσλ  

 

Ζ ελέζρπζε ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ (Μ.Μ.Δ.) θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ 

(Π.Μ.Δ.) απνηειεέ ζηφρν ησλ θπβεξλάζεσλ ζε φιεο ηηο αλαπηπγκΫλεο νηθνλνκέεο 

ζεσξψληαο απηΫο σο ηνλ ηζηφ ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο. Ζ ελέζρπζε ιακβΪλεη πνηθέιεο 

κνξθΫο. Μηα απφ απηΫο, ζρεηηθά κε ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκΫα, εέλαη ε παξΫκβαζε κε 

Ϋλαλ θνξΫα πνπ κπνξεέ λα εγγπΪηαη κΫξνο ησλ δαλεέσλ πνπ ζπλΪπηνπλ νη Μ.Μ.Δ. θαη 

Π.Μ.Δ. κε ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

ην δηεζλά ρψξν ππΪξρνπλ δηΪθνξα ζράκαηα εγγπνδνζέαο. ηελ ΔιιΪδα ε 

δηαδηθαζέα έδξπζεο θνξΫα μεθέλεζε κε ηε κνξθά ησλ Δηαηξηψλ Ακνηβαέσλ Δγγπάζεσλ κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ ηδησηψλ, θπξέσο ηξΪπεδεο θαη επηκειεηάξηα, 

πνπ φκσο δελ ηειεζθφξεζε. Σν επηιεγΫλ ηειηθφ ζράκα εέλαη ην Σακεένπ Δγγπνδνζέαο 

Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ (Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ.) πνπ ζηεξέδεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Γεκνζένπ. 

 

5.6.2.1  ράκαηα Δγγχεζεο Γαλεέσλ: Ζ Πεξέπησζε Σεο Γαιιέαο Καη Σεο 

Γεξκαλέαο
50

 

 

 Γαιιέα 

 

ηε Γαιιέα ππΪξρνπλ δχν ζράκαηα εγγχεζεο δαλεέσλ, ηεο SOFARIS κε βαζηθφ 

ρξεκαηνδφηε ην θξΪηνο θαη ησλ εηαηξηψλ ακνηβαέσλ εγγπάζεσλ πνπ ζηεξέδεηαη ζηελ 

ακνηβαηφηεηα. 

Σν πξψην ζράκα εγγχεζεο δαλεέσλ πξνζθΫξεηαη απφ ηε Γαιιηθά Δηαηξέα 

Δγγχεζεο ησλ Υξεκαηνδνηάζεσλ ησλ Μηθξνκεζαέσλ Δπηρεηξάζεσλ – Société Française 

de Guarantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises (SOFARIS). Ζ 

                                                 
50

 Κ.Δ.Σ.Α. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, «Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξάζεσλ» (2007) 



 172 

SOFARIS δεκηνπξγάζεθε ην 1982 ζαλ κηα joint venture εηαηξέα κεηαμχ ηεο Γαιιηθάο 

θπβΫξλεζεο, πηζησηηθψλ ηδξπκΪησλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ ζην πιαέζην ηεο 

θπβεξλεηηθάο επηζπκέαο λα πξνζθΫξεη εγγπάζεηο θαη απεπζεέαο ρξεκαηνδφηεζε ζηηο ΜΜΔ. 

Ζ SOFARIS πξνζθΫξεη εγγπάζεηο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο, ζε δηαθφξσλ κεγεζψλ 

επηρεηξάζεηο, πνιχ κηθξΫο, κηθξνκεζαέεο, κε δηΪθνξεο εμεηδηθεχζεηο, απφ ρεηξνηΫρλεο κΫρξη 

εηαηξέεο πςειάο ηερλνινγέαο θαη εμαγσγηθΫο. Σν εγγπνδνηηθφ ζράκα θαιχπηεη δΪλεηα απφ 

2 κΫρξη 15 Ϋηε θαζψο θαη πεξηπηψζεηο leasing, venture capital. 

Σν θαιππηφκελν πνζφ δαλεένπ κπνξεέ λα θζΪζεη κΫρξη ην 50% γηα πθηζηΪκελεο 

επηρεηξάζεηο ά 65% γηα λεντδξπφκελεο επηρεηξάζεηο. 

Σα θαιππηφκελα δΪλεηα εέλαη δηαθφξσλ εηδψλ, εμαγνξΫο, θεθΪιαην θέλεζεο, 

εηζδνρά ζε λΫα αγνξΪ, δεκηνπξγέα θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

Σν δεχηεξν ζράκα εγγχεζεο δαλεέσλ πξνο ηηο Μ.Μ.Δ. εέλαη κΫζσ ησλ Δηαηξηψλ 

Ακνηβαέαο Δγγχεζεο – Sociétés de Cautionnement Mutuel (SCM). Οη εηαηξέεο απηΫο κε 

πξντζηνξέα πεξέπνπ 100 εηψλ ζηε Γαιιέα, εέλαη εμεηδηθεπκΫλεο ζε δηΪθνξνπο ηνκεέο. Δέλαη 

πνιππιεζεέο θαη ππΪξρνπλ ηξεηο πλεηαηξηζκνέ εηαηξηψλ εγγπάζεσλ απηάο ηεο κνξθάο. 

Οη πεξηζζφηεξεο κνξθΫο επηρεηξάζεσλ κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζε κηα Δηαηξέα 

Ακνηβαέσλ Δγγπάζεσλ γηα ηελ επέηεπμε εγγχεζεο. Σν θαιππηφκελν πνζφ κπνξεέ λα 

θζΪζεη ην 100% ηνπ δαλεένπ, ρσξέο απηφ λα απνηειεέ ηε ζπλάζε πνιηηηθά ησλ εηαηξηψλ 

απηψλ. 

 

 Γεξκαλέα 

 

Σα εγγπνδνηηθΪ ζράκαηα ηεο Γεξκαλέαο πξνζθΫξνληαη ζε ηξέα επέπεδα: 

o Σν Οκνζπνλδηαθφ Πξφγξακκα Δγγπάζεσλ 

o Σν Deutsche Ausgleichbank (DtA) Πξφγξακκα Δγγπνδνζέαο, 

o Σα ΠξνγξΪκκαηα ησλ Σξαπεδψλ Δγγπνδνζέαο (Bürgschqftsbqnken) 

Σν Οκνζπνλδηαθφ Πξφγξακκα Δγγπάζεσλ πξνζθΫξεη εγγπάζεηο κΫρξη ην 80% ηνπ 

δαλεένπ γηα κεγΪια πνζΪ κε δηΪθνξνπο φξνπο θαη ζηνρεχεη θπξέσο ζηηο κεγΪιεο εηαηξέεο ά 

απηΫο πνπ δεηνχλ κεγΪιν θεθΪιαην θπξέσο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο επηρεέξεζεο. 

Σν DtA Πξφγξακκα Δγγπνδνζέαο, πξνζθΫξεη ην έδην επέπεδν εγγπάζεσλ θαη αθνξΪ 

ζε δΪλεηα κηθξφηεξνπ πνζνχ γηα κηα πεξένδν κΫρξη 15 εηψλ ά 23 εηψλ γηα θαηαζθεπΫο 

θηηξέσλ. 

Σα ΠξνγξΪκκαηα ησλ Σξαπεδψλ Δγγπνδνζέαο (Bürgschqftsbqnken) απεπζχλνληαη 

θπξέσο ζηηο κηθξΫο επηρεηξάζεηο. Bürgschqftsbqnken ππΪξρεη ζε θΪζε θξαηέδην ηεο 
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Γεξκαλέαο θαη νη αηηάζεηο γέλνληαη κΫζσ ηεο ηνπηθάο ηξΪπεδαο ε νπνέα δαλεηνδνηεέ ηελ 

εηαηξέα. 

 

5.6.2.2  ράκαηα Δγγχεζεο Γαλεέσλ ηελ ΔιιΪδα: Σν Σακεέν 

Δγγπνδνζέαο Μηθξψλ Καη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξάζεσλ (Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ.) 

 

ηελ ΔιιΪδα ιεηηνπξγεέ ην Σακεέν Δγγπνδνζέαο Μηθξψλ θαη Πνιχ Μηθξψλ Δπηρεηξάζεσλ 

(Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ.), ην νπνέν απνηειεέ αλψλπκε εηαηξέα κε αξρηθφ κεηνρηθφ θεθΪιαην 

100 εθαη. επξψ πνπ δηπιαζηΪζηεθε ην ΓεθΫκβξην ηνπ 2004 αλεξρφκελν ζε 240 εθαη. επξψ.  

ηφρνο ηνπ Σακεένπ Δγγπνδνζέαο εέλαη ε πξνψζεζε πγηψλ, ειπηδνθφξσλ θαη 

νηθνλνκηθΪ βηψζηκσλ επηρεηξάζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε λα ππΪξμεη ηζφξξνπε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε ζηελ ρψξα καο. ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 

3066/2002 (ΦΔΚ Α΄ 252/18.10.2002), παξΫρεη εμαζθαιέζεηο (εγγχεζε) γηα Ϋλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ δαλεέσλ πνπ ρνξεγνχλ νη ηξΪπεδεο ζηε ζπγθεθξηκΫλε θαηεγνξέα πειαηψλ 

(κηθξΫο θαη πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο), δέλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζε 

«κηθξνεπηρεηξεκαηέεο» λα ρξεκαηνδνηάζνπλ ηα επελδπηηθΪ ηνπο ζρΫδηα κε κεγαιχηεξν 

δΪλεην απφ απηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιΪβνπλ κε βΪζε ηελ πηζηνιεπηηθά ηνπο ηθαλφηεηα. 

Με Ϊιια ιφγηα, δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ, παξΫρνληαο εγγπάζεηο 

θαη αληεγγπάζεηο ππΫξ απηψλ, ιεηηνπξγψληαο σο Ϋλαο θξέθνο κεηαμχ κηθξνκεζαέαο 

επηρεέξεζεο θαη ηξΪπεδαο. ·ηζη, δηεπθνιχλεη θαη ηηο δχν πιεπξΫο αλαιακβΪλνληαο Ϋλα 

κεγΪιν κΫξνο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θέλδπλν θαη απφ ην δΪλεην. Απφ ηελ κέα πξνζθΫξεη 

ζηνλ επηρεηξεκαηέα εγγπεηηθά θΪιπςε θαη απφ ηελ Ϊιιε παξΫρεη ζηελ ηξΪπεδα αζθΪιεηα, 

αθφκε θαη ζε δΪλεηα πςεινχ θηλδχλνπ.  

Σν Σακεέν Δγγπνδνζέαο απεπζχλεηαη ζε άδε ππΪξρνπζεο θαζψο θαη ζε 

λεντδξπφκελεο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο πνπ απαζρνινχλ Ϋσο 30 Ϊηνκα.  ·λα ζεκαληηθφ 

θνκκΪηη ησλ ρνξεγάζεσλ πξνο ηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο αθνξΪ ηα δΪλεηα 

επαγγεικαηηθάο ζηΫγεο. Σα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, κεηΪ ηε κεγΪιε κΪρε ζην ρψξν ηεο 

ιηαληθάο ηξαπεδηθάο, Ϋρνπλ ζηξΫςεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηηο ρνξεγάζεηο ησλ MME, 

βειηηψλνληαο ηα πξντφληα ηνπο κε ειθπζηηθφηεξα επηηφθηα θαη κεγαιχηεξε δηΪξθεηα 

εμφθιεζεο. Σαπηφρξνλα, ε ιεηηνπξγέα ηνπ Σακεένπ Δγγπνδνζέαο δεκηνπξγεέ ηηο 

πξνυπνζΫζεηο γηα ζεκαληηθά δηεχξπλζε ηεο πειαηεηαθάο βΪζεο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο 

ζχκθσλα κε ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο ζα δψζεη ιχζε ζε ηνπιΪρηζηνλ 50.000 
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κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο ηεο ρψξαο, απνηειψληαο ηελ πιαηθφξκα δηεπθφιπλζεο ηεο 

πξφζβαζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε λεφηεξεο 

αλαθνηλψζεηο, ην Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. ζα εέλαη πνιχ ζχληνκα ηθαλφ λα επεμεξγΪδεηαη 2.000 

αηηάκαηα εγγπνδνζέαο ηνλ κάλα. 

 

5.6.2.2.1  Λεηηνπξγέα Σνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. 

 

Βαζηθά αξρά ιεηηνπξγέαο ηεο Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ. εέλαη ε θαηαλνκά ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκΫα (επηρεηξάζεηο, πηζησηηθΪ θαη ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα θαη 

Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ.). Με βΪζε ηελ αξρά απηά ε θηινζνθέα ηεο εηαηξέαο εζηηΪδεηαη ζηελ:  

 

 ΔλζΪξξπλζε–πξνηξνπά, φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκΪδσλ ζην δηθαέσκα ηνπ 

επηρεηξεέλ κε πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ πεξέπησζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθάο απνηπρέαο. Γη' απηφ ην ιφγν ν Καλνληζκφο Παξνράο Δγγπάζεσλ θαη 

Λεηηνπξγέαο ηεο Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ. (Κ.Τ.Α. 12882/867 Φ.Δ.Κ. Β΄1065/31.7.2003) 

απαγνξεχεη λα βαξχλεηαη κε πξνζεκεέσζε ά ππνζάθε ε κφληκε θαη κνλαδηθά θαηνηθέα 

ηνπ επηρεηξεκαηέα, φηαλ ε Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ. παξΫρεη ππΫξ απηνχ εγγχεζε (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε βΫβαηα φηη ε θαηνηθέα απηά δελ εέλαη άδε πξνζεκεησκΫλε ά 

ππνζεθεπκΫλε). 

 

 ΚΪιπςε ησλ θελψλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο αγνξΪο θαη ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ κε ρακειφ θφζηνο θαη κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ηνθνγιπθέαο θαη ηεο παξανηθνλνκέαο εηο βΪξνο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξάζεσλ. 

 

Ζ ιεηηνπξγέα ηνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. εέλαη ζπκβαηά κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. 

δεδνκΫλεο ηεο ρξεκαηνδφηεζάο ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθά ·λσζε θαη δηΫπεηαη απφ νξηζκΫλα 

γεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ εέλαη
51

: 

 

 Οη εγγπάζεηο πνπ παξΫρεη ην Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. εέλαη ππΫξ ησλ Μ.Μ.Δ. πνπ απαζρνινχλ 

κΫρξη 49 Ϊηνκα. 

 Σν Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. απαγνξεχεηαη λα ρνξεγεέ δΪλεηα. 

                                                 
51

 Κ.Δ.Σ.Α. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, «Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξάζεσλ» (2007) 
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 Ζ αμέα ησλ εγγπάζεσλ δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ην δεθαπιΪζην ησλ ηδέσλ θεθαιαέσλ 

ηνπ. 

 Οη παξερφκελεο εγγπάζεηο θαιχπηνπλ ηηο ρνξεγάζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκΪησλ ζε 

Ϋλα πνζνζηφ πνπ θπκαέλεηαη κεηαμχ 40% θαη 70% ηνπ δαλεένπ, ελψ ζε εμαηξεηηθΫο 

πεξηπηψζεηο κπνξεέ λα θζΪζεη ην 80%. ε θΪζε πεξέπησζε ε Μ.Μ.Δ. πξΫπεη λα 

πξνζθΫξεη θαη ε έδηα θΪπνηεο εμαζθαιέζεηο πνπ ζα θαιχπηνπλ κΫξνο ηνπ θηλδχλνπ.  

 Σα θαιππηφκελα δΪλεηα κπνξνχλ λα εέλαη βξαρππξφζεζκα ά κεζνπξφζεζκα κε 

αλψηαηε δηΪξθεηα εγγχεζεο ηα 10 Ϋηε. 

 Σν χςνο ηνπ δαλεένπ πνπ κπνξεέ λα εγγπεζεέ ην Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. θπκαέλεηαη απφ 

10.000–400.000 επξψ, αλΪινγα ην πξφγξακκα εγγχεζεο, ελψ ε εηάζηα πξνκάζεηα 

πξνζεγγέδεη, θαηΪ κΫζν φξν, ην 1% επέ ηνπ εθΪζηνηε ππνινέπνπ ηνπ δαλεένπ. 

 Ζ βησζηκφηεηα ηεο επηρεέξεζεο ά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ απφ ηελ ηξΪπεδα εέλαη 

απαξαέηεηε θαη γηα ηελ παξΫκβαζε ηνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. ζηελ εγγχεζε ηνπ δαλεένπ. 

 Ζ εγγχεζε κπνξεέ λα δνζεέ θαη ζε επηρεέξεζε πνπ Ϋρεη επηρνξεγεζεέ απφ πξνγξΪκκαηα 

ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο, ππφ νξηζκΫλεο ζπλζάθεο. 

 Ζ Μ.Μ.Δ. πνπ Ϋρεη δερζεέ ηελ εγγχεζε ηνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. πξΫπεη λα ηεξεέ ηνπο φξνπο 

απνπιεξσκάο ηνπ δαλεένπ θαζψο θαη ηνπο φξνπο γηα ηελ θαηαβνιά ηεο πξνκάζεηαο ηεο 

εγγχεζεο. 

 ε πεξέπησζε εκπινθάο θαη κε εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεένπ απφ ηελ 

Μ.Μ.Δ., ην Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. εέηε απνπιεξψλεη Ϊκεζα ζηελ ηξΪπεδα ην αλεμφθιεην 

δΪλεην, ζην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ηνπ, εέηε αλακΫλεη απφ ηελ ηξΪπεδα λα εηζπξΪμεη ηηο 

νθεηιΫο κΫζσ ησλ εκπξΪγκαησλ ά Ϊιισλ εμαζθαιέζεσλ πνπ Ϋρεη δψζεη ε Μ.Μ.Δ. θαη 

ζηε ζπλΫρεηα λα θαιχςεη ην ππφινηπν κΫξνο ηνπ αλεμφθιεηνπ δαλεένπ ζην πνζνζηφ 

πνπ Ϋρεη εγγπεζεέ ζπλ κε θαηαβιεζΫληεο ηφθνπο κΫρξη 18 κάλεο. 

 

5.6.2.2.2  ΓεληθΪ ΥαξαθηεξηζηηθΪ Σνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. 

 

άκεξα, ην Σακεέν Ϋρεη δεκηνπξγάζεη 5 δηαθνξεηηθΪ πξνγξΪκκαηα / πξντφληα πνπ 

αθνξνχλ εγγπάζεηο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δΪλεηα γηα λεντδξπφκελεο 

κηθξνκεζαέεο ά πθηζηΪκελεο επηρεηξάζεηο νπνηαζδάπνηε κνξθάο (ΑηνκηθΫο, Δ.Δ., Ο.Δ., 

Δ.Π.Δ., Α.Δ.). Σν χςνο ηνπ δαλεένπ πνπ κπνξεέ λα εγγπεζεέ ην Σακεέν θπκαέλεηαη, 

αλΪινγα κε ην Πξφγξακκα, απφ €10.000-€320.000, ην πνζνζηφ θΪιπςεο ηνπ δαλεένπ απφ 
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45%-70% θαη ε εηάζηα πξνκάζεηα πξνζεγγέδεη, θαηΪ κΫζν φξν, ην 1% επέ ηνπ εθΪζηνηε 

ππνινέπνπ ηνπ δαλεένπ. 

Σα πΫληε εγγπνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. πνπ ζρεηέδνληαη κε ην 

κΫγεζνο ηεο εηαηξέαο θαη ηε ρξάζε ησλ θεθαιαέσλ ρνξάγεζεο εέλαη ηα εμάο: 

 

 ΣΔΜΠΜΔ 1: Δγγπνδνζέα γηα ηελ έδξπζε κηθξψλ ά ηελ αλΪπηπμε κηθξψλ  

   επηρεηξάζεσλ 

 ΣΔΜΠΜΔ 2: Δγγπνδνζέα γηα πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο 

 ΣΔΜΠΜΔ 3: Δγγπνδνζέα γηα κηθξΫο επηρεηξάζεηο 

 ΣΔΜΠΜΔ 4: Δγγπνδνζέα κηθξνδαλεέσλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξάζεσλ 

 ΣΔΜΠΜΔ 5: Δγγπνδνζέα γηα εμαγνξΫο, ζπγρσλεχζεηο, κεηαβηβΪζεηο, κηθξψλ  

     επηρεηξάζεσλ 

 

Σα παξαπΪλσ πξνγξΪκκαηα πξνσζνχληαη κΫζσ ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνέεο ελεκεξψλνπλ ηνλ 

ππνςάθην δαλεηνιάπηε γηα ην πνζφ ηνπ δαλεένπ πνπ κπνξεέ λα ιΪβεη. Ζ ηξΪπεδα, αλ 

ζεσξεέ φηη ην επηρεηξεκαηηθφ εγρεέξεκα εέλαη νηθνλνκηθΪ βηψζηκν θαη επηζπκεέ γηα Ϋλα 

κΫξνο ηνπ δαλεένπ εγγχεζε απφ ην Σακεέν Δγγπνδνζέαο, απνζηΫιιεη ην αέηεκα κε φια ηα 

απαξαέηεηα ζηνηρεέα ζην Σακεέν Δγγπνδνζέαο, ην νπνέν εμεηΪδεη ην αέηεκα θαη απαληΪεη 

ζεηηθΪ ά αξλεηηθΪ. 

 

5.6.2.2.3  Δπελδχζεηο Πνπ ΔπηδΫρνληαη Δγγπάζεσλ Απφ Σν Σ.Δ.Μ.Π.M.Δ. 

 

Γηα ηα ηΫζζεξα πξψηα εγγπνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ : 

1. ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηέσζε, επΫθηαζε θαη ζπκπιάξσζε αλαγθψλ γηα ηηο άδε 

ππΪξρνπζεο επηρεηξάζεηο 

2. ηελ πξνψζεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαζψο θαη ζηελ 

εηζαγσγά θαηλνηνκηψλ ζηελ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο 

3. ηε δεκηνπξγέα θαη αλΪπηπμε λΫσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη/ά ζηε βειηέσζε 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

4. ηε βειηέσζε ηνπ κΪξθεηηλγθ θαη ζηε δεκηνπξγέα ζχγρξνλσλ δηθηχσλ δηαθέλεζεο, 

εκπνξέαο, δηαλνκάο 

5. ηε κεηεγθαηΪζηαζε πθηζηακΫλσλ κνλΪδσλ κε ζθνπφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε 

βειηέσζε θαη ηελ επΫθηαζά ηνπο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 13 

ΣΑ ΔΓΓΤΟΓΟΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. 

 

 

ΔγγπεκΫλα κεζνκαθξνπξφζεζκα δΪλεηα δηΪξθεηαο 3 εηψλ θαη Ϊλσ ηεο Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ. Α.Δ. 

γηα ηα ΠξνγξΪκκαηα 1, 2, 3 θαη 1,5 Ϋηνπο θαη Ϊλσ γηα ην Πξφγξακκα 4 θαιχπηνληαη απφ 
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αληεγγχεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακεένπ Δπελδχζεσλ, ζην πιαέζην ηνπ Πνιπεηνχο 

ΠξνγξΪκκαηνο ηεο Δπξσπατθάο ·λσζεο γηα ηελ Δπηρεέξεζε θαη ην Δπηρεηξεέλ θαη πην 

ζπγθεθξηκΫλα γηα ηηο κηθξΫο θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο (ΜΜΔ). Σα πξνγξΪκκαηα 1 θαη 4 

αθνξνχλ, επέζεο, θαη ζηελ έδξπζε-εθθέλεζε λΫσλ επηρεηξάζεσλ.  

 

ην 5ν πξφγξακκα πνπ εγγπΪηαη γηα εμαγνξΫο, ζπγρσλεχζεηο, κεηαβηβΪζεηο, κηθξψλ 

επηρεηξάζεσλ νη ζηφρνη δηαθνξνπνηνχληαη θαη αθνξνχλ: 

 

 ηελ απφθηεζε κεηνρψλ θαη ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ εέλαη αλαγθαένη 

γηα ηελ εθκεηΪιιεπζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ εκπιεθνκΫλσλ επηρεηξάζεσλ 

 ηελ θΪιπςε δαπαλψλ θαη δηθαησκΪησλ δηαδνράο ά Ϊιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξΫνπλ απφ ηελ εμαγνξΪ, ζπγρψλεπζε ά κεηαβέβαζε 

 ηηο επελδχζεηο γηα πΪγηεο εγθαηαζηΪζεηο ά εμνπιηζκφ (νηθφπεδα, θηέξηα, 

κεραλνινγηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θαη εμνπιηζκφ, αγνξΪ ινγηζκηθνχ θαη ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ, κεηαθνξηθΪ κΫζα θιπ.) ά Ϊπια πΪγηα 

(Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε, εθπαέδεπζε θιπ.) 

 

5.6.3  Υξεκαηνδνηηθά Μέζζσζε (Leasing)  

 

5.6.3.1  Έλλνηα Σνπ Leasing 

 

Ζ ρξεκαηνδνηηθά κέζζσζε εέλαη Ϋλαο νινθιεξσκΫλνο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο πνπ 

δέλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρεέξεζε λα δεκηνπξγάζεη, λα ζπκπιεξψζεη, λα αλαλεψζεη, 

λα εθζπγρξνλέζεη ά λα επεθηεέλεη ηνλ παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ ηεο, ρσξέο λα δηαζΫζεη δηθΪ 

ηεο θεθΪιαηα. Με Ϊιια ιφγηα, ε ρξεκαηνδνηηθά κέζζσζε ρξεζηκνπνηεέηαη θπξέσο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε εμνπιηζκψλ, κεραλεκΪησλ, νρεκΪησλ θιπ. θαη παξΫρεη ηθαλνπνηεηηθά 

επειημέα αθνχ επηηξΫπεη θαη ηελ επηζηξνθά ά αληαιιαγά ησλ αληηθεηκΫλσλ αλ νη 

απαηηάζεηο αιιΪμνπλ. Σα απαηηνχκελα θεθΪιαηα θαηαβΪιινληαη απφ ηελ εηαηξέα 

ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο (leasing), ζπλάζσο ζπγαηξηθάο ηξΪπεδαο, ε νπνέα αγνξΪδεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ζχκθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ ζΫηεη ν επηρεηξεκαηέαο-κηζζσηάο θαη ζηε 

ζπλΫρεηα ηνπ ηνλ εθκηζζψλεη γηα πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη µε ζπγθεθξηκΫλν 

κέζζσκα (ελνέθην). Με ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ε επηρεέξεζε Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αγνξΪζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηαβΪιινληαο Ϋλα ζπκβνιηθφ πνζφ ην νπνέν δελ κπνξεέ λα 
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ππεξβαέλεη ην 5% ηεο αμέαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Μπνξεέ ελαιιαθηηθΪ λα επηζηξΫςεη ηνλ 

εμνπιηζκφ ζηελ εηαηξεέα ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο ά λα ζπλερέζεη ηε κέζζσζε. 

 

Σα ζπλαιιαζζφκελα κΫξε ζηε δηαδηθαζέα ηεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο εέλαη ηξέα
52

:  

 

1. ν θαηαζθεπαζηάο ηνπ πΪγηνπ ζηνηρεένπ,  

2. ν εθκηζζσηάο (lessor), πνπ αγνξΪδεη ην πΪγην ζηνηρεέν θαη θαηΫρεη ηελ ηδηνθηεζέα  

3. ν κηζζσηάο (lessee), πνπ απνθηΪ ην δηθαέσκα ρξάζεο ηεο ηδηνθηεζέαο κε αληΪιιαγκα 

κέα ά πεξηζζφηεξεο πιεξσκΫο (lease or rental payments) 

 

Ζ δηαδηθαζέα απφθηεζεο εμνπιηζκνχ κε leasing Ϋρεη σο εμάο: 

 

 Ο επηρεηξεκαηέαο Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ηνλ πξνκεζεπηά, επηιΫγεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηηκά ηνπ. 

 Δπηθνηλσλεέ κε ην ρξεκαηνδνηηθφ έδξπκα ηεο επηινγάο ηνπ. 

 ΔθζΫηεη ην επελδπηηθφ πξφγξακκα, παξνπζηΪδεη δηθαηνινγεηηθΪ (εγγπάζεηο ζην 

πεξέπνπ 80% ηεο αμέαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηζνινγηζκνχο θιπ.), αλαθνηλψλεη ηνλ 

πξνκεζεπηά θαη θΪλεη ζρεηηθά αέηεζε. 

 Ζ εηαηξέα leasing αγνξΪδεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ δηαζΫηεη ζηνλ αηηνχληα πξνο ρξάζε. 

 ΞεθηλΪεη ε θαηαβνιά ησλ ζπκθσλεζΫλησλ δφζεσλ πξνο ηελ εηαηξέα leasing. 

 

Οη δφζεηο ηεο κέζζσζεο θαηαβΪιινληαη κεληαέα, αλΪ ηξέκελν ά αλΪ εμΪκελν. Σν επηηφθην 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ εέλαη, ζπλάζσο, ιέγν πην πςειφ απφ ην αληέζηνηρν 

επηηφθην δαλεηζκνχ, αλΪινγα κε ην ξέζθν ηνπ επελδπηά. Ζ επηρεέξεζε ζα θιεζεέ επέζεο λα 

θαηαβΪιιεη εθΪπαμ θαη Ϋλα πνζφ 0,1% Ϋσο 1% επέ ηεο αμέαο ηεο επΫλδπζεο γηα ην 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο.  

Σν ειΪρηζην χςνο επελδπηηθψλ πξνγξακκΪησλ εέλαη, αλΪινγα θαη κε ην πηζησηηθφ 

έδξπκα, πεξέπνπ 15.000 €.. Ζ πεξένδνο απνπιεξσκάο εέλαη απφ 3 Ϋσο 5 ρξφληα (θαη ζε 

πνιχ ιέγεο πεξηπηψζεηο θηΪλνπλ ηα 7 ρξφληα). ΔΪλ δηαθνπεέ ην ζπκβφιαην ζπλάζσο γέλεηαη 

δηαθαλνληζκφο ά θαηαπέπηνπλ νη εγγπάζεηο. Δθφζνλ εγθξηζεέ ε ρξεκαηνδφηεζε, απηά 

κπνξεέ λα θηΪζεη ην 100% ηεο αμέαο ηνπ εμνπιηζκνχ ά ηνπ αθηλάηνπ θαη ε εθηακέεπζά ηνπ 

μεθηλΪεη πεξέπνπ ζε 25 εκΫξεο κεηΪ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαέηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

                                                 
52

 Κ.Δ.Σ.Α. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, «Οδεγφο Υξεκαηνδφηεζεο Δπηρεηξάζεσλ» (2007) 



 180 

5.6.3.2  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

Ζ ζχγρξνλε εμΫιημε ηνπ Leasing δηεζλψο ζεκαηνδνηεέηαη ην 1952 κε ηελ έδξπζε ζηηο 

Ζ.Π.Α. ηεο εηαηξέαο United States Leasing Corporation, πνπ απνηειεέ ζάκεξα ηε 

κεγαιχηεξε αλεμΪξηεηε εηαηξέα leasing ζηνλ θφζκν. ηελ Δπξψπε δεκηνπξγάζεθε ζηε 

δεθαεηέα ηνπ 1960 ε πξψηε εηαηξέα Leasing ε Mercantile Leasing Company. ηε δεθαεηέα 

ηνπ 1990 ν ζεζκφο εηζάιζε ζηε θΪζε σξηκφηεηαο. ΜΫρξη ηφηε εκθΪληδε πςεινχο δεέθηεο 

αλΪπηπμεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηεο νκνζπνλδέαο εηαηξεηψλ leasing θαη εηαηξεηψλ 

καθξνρξφληαο κέζζσζεο απηνθηλάησλ Leaseurope γηα ηελ επξσπατθά αγνξΪ leasing, ηα 

ζπλνιηθΪ ππνιεηπφκελα θεθΪιαηα ησλ εηαηξεηψλ, ζην ηΫινο ην 2008, Ϋθηαζαλ ηα 771 δηζ. 

επξψ, άηνη αχμεζε 4,26%, Ϋλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Δλψ φκσο εκθαλέδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά αχμεζε ζην ραξηνθπιΪθην κηζζψζεσλ, νη λΫεο εξγαζέεο πνπ Ϋγηλαλ πΫξπζη 

άηαλ κεησκΫλεο. ·ηζη, κε βΪζε ηα ζηνηρεέα πνπ παξΫρνληαη απφ ηα κΫιε ηνπ Leaseurope, νη 

λΫεο ζπκβΪζεηο πξνο ηηο επηρεηξάζεηο άηαλ ηεο ηΪμεο ησλ 330 δηζ. επξψ, πνζφ πνπ 

κεηαθξΪδεηαη ζε κεέσζε 5,07% ζε ζρΫζε κε 2007. Όπσο θαέλεηαη θαη απφ ηα ζπλνιηθΪ 

ζηνηρεέα ησλ ζπκβΪζεσλ, ζε επξσπατθφ επέπεδν νη εξγαζέεο ζην ρψξν ηνπ real estate 

απνηεινχλ ην 29% κφλν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβΪζεσλ θαη κφιηο ην 11% ησλ λΫσλ 

ζπκβΪζεσλ γηα ην 2008. ΠαξΪ ηε ρξεκαηνπηζησηηθά θξέζε πνπ πέεζε ηα πεξηζψξηα αλφδνπ 

ηεο ειιεληθάο αγνξΪο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο πεξέπνπ θαηΪ 10%, ηα πεξηζψξηα 

αλΪπηπμεο πνπ εκθαλέδεη παξακΫλνπλ ζεκαληηθΪ. Δέλαη ελδεηθηηθφ, φηη ην κεξέδην 

αλΪπηπμεο πνπ Ϋρεη ην leasing κΫζα ζηελ ειιεληθά αγνξΪ εέλαη πεξέπνπ 7%, φηαλ ν 

αληέζηνηρνο κΫζνο φξνο ηνπ επξσπατθνχ κεξηδένπ πιεζηΪδεη ην 20%. Όπσο αλαθΫξνπλ 

παξΪγνληεο ηνπ θιΪδνπ, ηα κεγΫζε απηΪ ζα απμεζνχλ ζεακαηηθΪ αλ βξεη ην leasing 

εθαξκνγά ζηνλ δεκφζην ηνκΫα, απφ ηνλ νπνέν κΫρξη ζηηγκάο απνπζηΪδεη. Ζ απφθαζε ηεο 

θπβΫξλεζεο λα πξνρσξάζεη ζηελ πξνκάζεηα ηνπ θηλεηνχ παγένπ εμνπιηζκνχ ηνπ Γεκνζένπ 

κε leasing θηλεέηαη πξνο ηε ζσζηά θαηεχζπλζε, πξνζζΫηνπλ νη έδηεο πεγΫο. 

 

5.6.3.3  Ζ ΔμΫιημε Σνπ Leasing ηελ ΔιιΪδα 

 

Ζ Ϋλλνηα ηνπ Leasing εηζάιζε ζηελ ΔιιΪδα ην 1986 κε ην Νφκν 1665/1986 πεξέ 

ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν θΪζε θηλεηφ πξΪγκα πνπ 

πξννξέδεηαη γηα επαγγεικαηηθά ρξάζε κπνξεέ λα απνηειΫζεη αληηθεέκελν ρξεκαηνδνηηθάο 
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κέζζσζεο. Με ην Νφκν 1995/1991, ν ζεζκφο επεθηΪζεθε θαη ζηα θνξηεγΪ απηνθέλεηα 

πΪζεο ρξάζεο. Με ην Νφκν 2367/1995, θαη θπξέσο κε ην Νφκν 2682/1999 ε 

ρξεκαηνδνηηθά κέζζσζε επεθηεέλεηαη θαη ζηα αθέλεηα πξνθαιψληαο κηα Ϊλζεζε ζην 

ζεζκφ. ·ηζη, κέα επηρεέξεζε κπνξεέ, ππφ θΪπνηεο πξνυπνζΫζεηο, λα απνθηάζεη κφληκε Ϋδξα 

κε θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ – κεηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθάο σθΫιεηαο – εέλαη 

καθξνπξφζεζκα ζηα έδηα επέπεδα κε ην ελνέθην πνπ ζα πιάξσλε γηα ην ρψξν θαη ρσξέο λα 

ρξεηαζηεέ λα δεζκεχζεη κεγΪιν κΫξνο ησλ θεθαιαέσλ ηεο. 

Οη ππεξεζέεο, ε βηνκεραλέα θαη ν εμνπιηζκφο γξαθεέσλ απνξξνθνχλ ηα πςειφηεξα 

πνζνζηΪ ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ Leasing ζηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαέα ρξφληα. ηελ ΔιιΪδα 

ην 33% θαηαιακβΪλεη ε κεηαπνέεζε θαη νη θαηαζθεπΫο ελψ ην 47% νη ππεξεζέεο. Σν 

Leasing επαγγεικαηηθψλ κεραλεκΪησλ θαη εμνπιηζκνχ αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηεο 

ζπλνιηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ηα θνξηεγΪ θαη απηνθέλεηα ην 22% ελψ ηα αθέλεηα κεηΪ απφ 

κηα ξαγδαέα αχμεζε ηα πξψηα Ϋηε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 2000 θαηαιακβΪλνπλ ην 43% πεξέπνπ 

ησλ επελδχζεσλ κΫζσ Leasing
53

. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 14 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ LEASING ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 

 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ LEASING ΔΣΟ ΗΓΡΤΖ 

ALPHA LEASING  1987 

ΔΣΒΑ LEASING (*)  1987 

CITI LEASING (*)  1987 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING  1990 

ΔΘΝΗΚΖ LEASING  1990 

ΑΣΔ LEASING  1991 

ABN-AMRO LEASING (*)  1991 

ΠΔΗΡΑΗΧ LEASING  1993 

ΗΟΝΗΚΖ LEASING (*)  1993 

ΟΣΔ LEASING (*)  1996 

ΛΑΨΚΖ LEASING  1997 

CYPRUS LEASING  1997 

EUROBANK LEASING  1998 

ΔΓΝΑΣΗΑ LEASING  2002 

ASPIS LEASING  2001 

PROBANK LEASING  2002 

ΑΣΣΗΚΖ LEASING  2002 

ΒNP PARIBAS LEASING  2004 
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 (*) ·ρνπλ εμαγνξαζζεέ ά ζπγρσλεπζεέ 

 

- Οη Δηαηξεέεο Leasing ηελ ΔιιΪδα 

 

ηελ ΔιιΪδα παξαηεξεέηαη αλΪπηπμε ηεο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο κε βΪζε ησλ αξηζκφ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππΪξρνπλ, παξΪ ηελ πθηζηΪκελε πεξηνξηζκΫλε δάηεζε γηα λΫεο 

επελδχζεηο θαη ηνλ Ϋληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεέ κηα εηαηξεέα Leasing απαηηεέηαη Ϋγθξηζε απφ ηελ ΣξΪπεδα 

ΔιιΪδνο θαη ειΪρηζην κεηνρηθφ θεθΪιαην θαηαβεβιεκΫλν, ην 50% πνπ απαηηεέηαη απφ ην 

ειΪρηζην θεθαιαένπ γηα ηελ έδξπζε εηαηξεέαο θαη ιεηηνπξγέα αλψλπκνπ ηξαπεδηθάο 

εηαηξεέαο. άκεξα ην ειΪρηζην θεθΪιαην εέλαη 9.000.000 €. Λφγσ ηεο αλΪγθεο πςεινχ 

πνζνχ θεθαιαέσλ νη εηαηξέεο leasing εέλαη θπξέσο ζπγαηξηθΫο Σξαπεδψλ. Μηα εμαέξεζε 

απνηΫιεζε ε ΟΣΔ Leasing. 

Γηα ην Ϋηνο 2008, απφ πιεπξΪο λΫσλ εξγαζηψλ ην κεγαιχηεξν κεξέδην ζηηο λΫεο 

ζπκβΪζεηο απΫζπαζε ε Eurobank  Leasing κε 508,4 εθαη. επξψ θαη αθνινχζεζαλ ε 

Κχπξνπ Leasing κε 415,7 εθαη. επξψ, ε Πεηξαηψο Leasing κε 388,8 εθαη. επξψ θαη Alpha 

Leasing κε 305 εθαη. επξψ. 

Όζνλ αθνξΪ ζην ππνιεηπφκελν θεθΪιαην ε ηεηξΪδα εέλαη ε έδηα κε ηελ Eurobank 

Leasing λα Ϋρεη 1,63 δηζ. επξψ, ηελ Κχπξνπ Leasing κε 1,37 δηζ. επξψ, ηελ Alpha Leasing 

κε 1,29 δηζ. επξψ θαη ηελ Πεηξαηψο Leasing κε 1,28 εθαη. επξψ. 

ηνλ Πέλαθα 7 παξαηέζεληαη, κε ρξνλνινγηθά ζεηξΪ έδξπζεο, φιεο νη εηαηξεέεο. 

 

5.6.4  Πξαθηφξεπζε Απαηηάζεσλ (Factoring)  

 

5.6.4.1  Έλλνηα Tνπ Factoring 

 

Ζ πξαθηφξεπζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηάζεσλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο ηξΪπεδεο θαη ηηο 

αλψλπκεο εηαηξεέεο πνπ Ϋρνπλ σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ απηά ηε δξαζηεξηφηεηα. Σν 

factoring εέλαη κέα κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εμαζθαιέδεηαη κε απαηηάζεηο (γξακκΪηηα 

εηζπξαθηΫα). Ζ δηαθνξΪ κε ηε δαλεηνδφηεζε κε εγγχεζε ηηο απαηηάζεηο, Ϋγθεηηαη ζην φηη 

ζηελ πεξέπησζε απηά, ε επηρεέξεζε δε δαλεέδεηαη ζΫηνληαο σο εγγχεζε ηηο απαηηάζεηο ηεο. 

Ζ πξαθηφξεπζε απαηηάζεσλ αθνξΪ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηά θαη ηνπ 

πξΪθηνξα (ηξΪπεδα ά εηαηξεέα factoring) βΪζε ηεο νπνέαο ν πξνκεζεπηάο εθρσξεέ 
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(πνπιΪεη θΪπνηα Ϋθπησζε) ζηνλ πξΪθηνξα ηηο απαηηάζεηο ηνπ Ϋλαληη πειαηψλ–νθεηιεηψλ 

ηνπ, ιακβΪλνληαο κεηξεηΪ. Ο πξΪθηνξαο αλαιακβΪλεη ηε δηαρεέξηζε, εέζπξαμε, 

πξνεμφθιεζε, πηζησηηθφ Ϋιεγρν θαη θΪιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηάζεσλ 

ηνπ πξνκεζεπηά. πλάζσο, ην ρξεκαηνδνηηθφ έδξπκα, αθνχ ζπιιΫμεη θαη αμηνινγάζεη ηηο 

πηζηψζεηο πξνο ηνπο πειΪηεο, απνδέδεη Ϊκεζα ζηελ επηρεέξεζε ην 80% πεξέπνπ ησλ 

νθεηιψλ. Υξεψλεη, επέζεο, ζηελ εηαηξεέα 0,5 Ϋσο 2% ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηηο 

απαηηάζεηο πξνο πειΪηεο γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ ραξηνθπιαθένπ. Σα θξηηάξηα 

ρξεκαηνδφηεζεο εέλαη αξθεηΪ απζηεξΪ, ελψ ην θφζηνο εέλαη ζρεηηθΪ ινγηθφ. 

Ζ πξαθηφξεπζε απαηηάζεσλ σο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο εέλαη Ϋλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαένπ θέλεζεο κηαο ΜΜΔ, ρσξέο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζέεο θαη εκπξΪγκαηεο αζθΪιεηεο (ππνζάθεο, πξνζεκεηψζεηο θιπ). 

Απνηειεέ, ζπγρξφλσο, Ϋλαλ εχθνιν θαη γξάγνξν ηξφπν βειηέσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο 

επηρεέξεζεο, ελψ παξΪιιεια κεηψλεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη απμΪλεηαη ε 

παξαγσγηθά ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξάζεσλ, θαζψο νη δηαδηθαζέεο δηαρεέξηζεο, ινγηζηηθάο 

παξαθνινχζεζεο θαη εέζπξαμεο ησλ απαηηάζεσλ κηαο επηρεέξεζεο αλαηέζεληαη ζην 

πηζησηηθφ έδξπκα πνπ ιεηηνπξγεέ σο πξΪθηνξαο.  

Οη ππεξεζέεο factoring απεπζχλνληαη ζε επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

φινπο ηνπο θιΪδνπο ηεο νηθνλνκέαο θαη παξΫρνπλ ππεξεζέεο ά πσινχλ ππεξεζέεο επέ 

πηζηψζεη. Οη πιΫνλ ελδεδεηγκΫλεο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ κεζνπξφζεζκεο (απφ 30 Ϋσο 300 

εκΫξεο) θαη αλνηρηΫο πηζηψζεηο (δει. πηζηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

κεηαρξνλνινγεκΫλεο επηηαγΫο ά εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ εχθνια απφ ηηο εκπνξηθΫο ηξΪπεδεο). Σν factoring εέλαη Ϋλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θπξέσο κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ θαζψο ε 

αλΪζεζε ηεο δηαρεέξηζεο – ινγηζηηθάο παξαθνινχζεζεο ά/ θαη ηεο εέζπξαμεο ησλ 

απαηηάζεσλ κηαο επηρεέξεζεο ζηνλ πξΪθηνξα δχλαηαη λα κεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ηεο θαη λα ην πξνζαξκφζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην επέπεδν ησλ εξγαζηψλ ηεο (ελαιιαγά 

θφζηνπο παγένπ ραξαθηάξα - ακνηβΫο πξνζσπηθνχ - κε αληέζηνηρν κεηαβιεηνχ – 

πξνκάζεηα δηαρεέξηζεο). Σαπηφρξνλα, ε επηρεέξεζε απειεπζεξψλεη παξαγσγηθά ηθαλφηεηα 

(εξγαηνψξεο), ε νπνέα κπνξεέ λα δηνρεηεπζεέ ζηε ιεηηνπξγηθά δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρεέξεζεο. 

Οη κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο θαηαθεχγνπλ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  
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 ΠξνθεηκΫλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ Ϊκεζα γηα ηηο ηξΫρνπζεο αλΪγθεο ηνπο φηαλ δελ 

Ϋρνπλ εκπξΪγκαηεο εγγπάζεηο. 

 ΠξνθεηκΫλνπ λα βξνπλ θεθΪιαηα θέλεζεο, επεηδά δελ Ϋρνπλ εκπξΪγκαηε ά πξνζσπηθά 

αζθΪιεηα. 

 Όηαλ Ϋρνπλ κηα απμεκΫλε δάηεζε πξντφλησλ ά ππεξεζηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ παξΪ κφλν κε αζχκθνξνπο φξνπο πξνο ηνπο πξνκεζεπηΫο ηνπο. 

 Όηαλ πξνβαέλνπλ ζε δαπαλεξΫο δηαδηθαζέεο γηα λα εηζπξΪμνπλ ηηο απαηηάζεηο ηνπο 

ζηελ ΔιιΪδα ά ζην εμσηεξηθφ. 

 Όηαλ Ϋρνπλ κεγΪιεο δεκηΫο απφ αθεξΫγγπνπο πειΪηεο. 

 

ΤπΪξρνπλ δχν εέδε factoring: «κε αλαγσγά» (with recourse) θαη «ρσξέο αλαγσγά» 

(without recourse). ηελ πεξέπησζε factoring «ρσξέο αλαγσγά», εΪλ Ϋλαο πειΪηεο ηεο 

επηρεέξεζεο δελ πιεξψζεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ηφηε ν factor επσκέδεηαη ηε δεκηΪ θαη δελ 

Ϋρεη δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηελ επηρεέξεζε ηελ πιεξσκά ά ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ 

ηηκνινγέσλ πνπ δελ εμνθιάζεθαλ. Αληέζεηα, ζηελ πεξέπησζε factoring «κε αλαγσγά», ν 

factor, Ϋρεη απηφ ην δηθαέσκα.
54

. 

Ο factor, επέζεο, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα επηιΫμεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα αγνξΪζεη. Ο factor ζα αλαιχζεη πξνζεθηηθΪ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμέα ησλ 

απαηηάζεσλ ηνπ θΪζε πειΪηε θαη ζα δεηάζεη ην αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ ησλ απαηηάζεσλ ζπλ 

ηζηνξηθΪ δεδνκΫλα ηπρψλ θαθψλ ρξεψλ θαη επηζηξνθψλ. Θα εξεπλάζεη, επέζεο, ην 

πηζησηηθφ ηζηνξηθφ ησλ πειαηψλ (ησλ νπνέσλ ηηο απαηηάζεηο πνπιΪ ε επηρεέξεζε) θαη ζα 

θαζνξέζεη ηα πηζησηηθΪ φξηα γηα θΪζε πειΪηε. 

Σν factoring κπνξεέ λα γέλεη κε ά ρσξέο εηδνπνέεζε πξνο ηνλ νθεηιΫηε (πειΪηε ηεο 

επηρεέξεζεο). ηελ πξψηε πεξέπησζε, ν πειΪηεο γλσξέδεη φηη ν πσιεηάο- επηρεέξεζε Ϋρεη 

πνπιάζεη ηηο απαηηάζεηο ηνπ. πλάζσο, απηφ ζεκαέλεη φηη ν πειΪηεο Ϋρεη ελεκεξσζεέ λα 

πιεξψζεη ηηο νθεηιΫο ηνπ θαηεπζεέαλ ζηνλ factor. ηε δεχηεξε πεξέπησζε (ρσξέο 

εηδνπνέεζε), ν πειΪηεο απνζηΫιιεη ηα εκβΪζκαηΪ ηνπ ζε κέα γξακκαηνζπξέδα. Ζ κνξθά 

απηά factoring ιΫγεηαη «εκπηζηεπηηθφ factoring» (undisclosed factoring) θαη πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθΪ γηα πξνεμφθιεζε ηηκνινγέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε θΪιπςε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ, ρσξέο λα γέλεηαη αλαγγειέα πξνο ηνλ νθεηιΫηε. 

Οη εηαηξεέεο factoring, απνθεχγνπλ ηελ πξαθηφξεπζε πνιχπινθσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, αγαζψλ πνπ εέλαη εππαζά ά Ϋρνπλ πςειφ πνζνζηφ θχξαο θαζψο θαη ησλ 
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αγαζψλ πνπ απαηηνχλ ζπληάξεζε. Αληέζεηα, επηδηψθνπλ ηελ αλΪιεςε απαηηάζεσλ ζε 

βηνκεραληθΪ πξντφληα, δηαξθά θαηαλαισηηθΪ αγαζΪ, Ϋηνηκα ελδχκαηα, Ϋπηπια θαη Ϊιια 

παξφκνηαο θχζεο, πξντφληα. 

 

5.6.4.2  Ζ Δπξσπατθά ΑγνξΪ 

 

Ζ πξαθηφξεπζε επηρεηξεκαηηθψλ απαηηάζεσλ απνηειεέ Ϋλαλ ηαρΫσο αλαπηπζζφκελν θιΪδν 

δηεζλψο. Ο παγθφζκηνο φγθνο ησλ απαηηάζεσλ πνπ δηαθηλάζεθε κΫζσ factoring 

πξνζΫγγηζε ηα 1,3 ηξηζ. επξψ ην 2009 – επέπεδν δηπιΪζην ζε ζρΫζε κε πξηλ κηα πεληαεηέα. 

Ζ αικαηψδεο αλΪπηπμά ηνπ βαζέδεηαη ζηελ επειημέα πνπ παξΫρεη σο κΫζν 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σν factoring απνηειεέ δηαδεδνκΫλν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιεέν θαη γηα ηηο επξσπατθΫο 

επηρεηξάζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε επξσπατθά αγνξΪ factoring εέλαη ε κεγαιχηεξε 

δηεζλψο. πγθεθξηκΫλα, ε Δπξψπε θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο δηεζλνχο αγνξΪο factoring – κε ηηο 4 

κεγαιχηεξεο επξσπατθΫο ρψξεο (ΖλσκΫλν Βαζέιεην, Ηηαιέα, Γαιιέα θαη Γεξκαλέα) λα 

θαιχπηνπλ ην ½ ηεο δηεζλνχο αγνξΪο. ε επξσπατθφ επέπεδν, ηα 2/3 ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπ factoring πξνθχπηνπλ απφ κεζαέεο θαη κηθξΫο εηαηξεέεο (κε εηάζηα Ϋζνδα κΫρξη 50 

εθαη. επξψ). ηηο πην αλνηθηΫο νηθνλνκέεο, ζεκαληηθφ κεξέδην ηεο αγνξΪο factoring εέλαη 

εμαγσγηθφ (ζε πνζνζηφ πνπ αγγέδεη κΫρξη ην 35%).  

Ο φγθνο ησλ εθρσξεκΫλσλ απαηηάζεσλ ζε εηαηξεέεο factoring πξνζΫγγηζε ην 7% 

ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ ην 2009 απφ ζρεδφλ 2% ην 1995. Χζηφζν, ην επέπεδν δηεέζδπζεο 

δηαθΫξεη απφ ρψξα ζε ρψξα – θπκαηλφκελν απφ 1,2% ζηε Ρνπκαλέα κΫρξη 19,8% ζηελ 

Κχπξν. Όζνλ αθνξΪ ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα, ε δηεέζδπζε ησλ ππεξεζηψλ factoring 

απμΪλεηαη ζεκαληηθΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα (ζε ζρεδφλ 5% ηνπ ΑΔΠ ην 2009 απφ 1% πξηλ 

κηα δεθαεηέα). 

 

5.6.4.3  Ζ ΔμΫιημε Σνπ Factoring ηελ ΔιιΪδα 

 

Ζ ιεηηνπξγέα ηoπ Factoring ζηελ ΔιιΪδα δηΫπεηαη απφ ηνλ Ν. 1905/1990, βΪζεη ηνπ νπνένπ 

ε δξαζηεξηφηεηα ηεο πξαθηνξεέαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηάζεσλ κπνξεέ λα αζθεζεέ κφλν 

απφ: 

 

 ΣξΪπεδεο πνπ Ϋρνπλ εγθαηαζηαζεέ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ ΔιιΪδα θαη 
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 Αλψλπκεο Δηαηξεέεο (ζπγαηξηθΫο ηξαπεδψλ θαη Ϊιιεο) κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

Ϊζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηάο.  

 

Σελ επνπηεέα θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ αλσηΫξσ εηαηξεηψλ αζθεέ ε ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο, ε 

νπνέα θαη κπνξεέ λα δεηεέ απφ απηΫο νπνηαδάπνηε ζηνηρεέα.  

ρεηηθΫο κειΫηεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη ππεξεζέεο factoring απνηεινχλ Ϋλαλ θιΪδν κε 

ζεκαληηθΫο δπλαηφηεηεο αλΪπηπμεο ζηελ ΔιιΪδα, ιφγσ (i) ηνπ πςεινχ κεξηδένπ ΜΜΔ, (ii) 

ηνπ πςεινχ κεξηδένπ ππεξεζηψλ θαη (iii) ηηο πηζαλφηεηαο αληηθαηΪζηαζεο ηνπ θαηλνκΫλνπ 

ησλ κεηαρξνλνινγεκΫλσλ επηηαγψλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 15 

ΔΣΑΗΡΔΗΔ FACTORING ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Α. ΔΣΑΗΡΔΗΔ  Β. ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑΣΑ  

     FACTORING ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

_________________________________________________________________________ 

ABC FACTORS Α.Δ.    ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  

ΔΜΠΟΡΗΚΖ FACTORING Α.Δ.   ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ 

EFG FACTORS Α.Δ.    ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

ΛΑΨΚΖ FACTORING    HSBC 

MULTIFACTORING Α.Δ.   ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

FACT-HELLAS Α.Δ. 

 

ηελ ΔιιΪδα Ϋρεη ζπζηαζεέ, επέζεο, ε Διιεληθά ·λσζε Δηαηξεηψλ Factoring. Απνηειεέ 

Ϋλσζε πξνζψπσλ κε ζθνπνχο ηε δηΪδνζε, πξναγσγά, επΫθηαζε θαη αλΪπηπμε ηνπ ζεζκνχ 

θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξαθηνξεέαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηάζεσλ ζηελ ΔιιΪδα, ηελ 

εμΫηαζε θαη επέιπζε δεηεκΪησλ πνπ ελδηαθΫξνπλ ηα κΫιε ηεο θαη ηελ θνηλά εθπξνζψπεζε 

ησλ κειψλ ηεο ζε ζΫκαηα θνηλνχ ελδηαθΫξνληνο. πκκεηΫρνπλ εέηε Αλψλπκεο Δηαηξεέεο 

Πξαθηνξεέαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηάζεσλ εέηε ηξΪπεδεο νη νπνέεο αζθνχλ πξαθηνξεέα 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηάζεσλ (factoring) ζηελ ΔιιΪδα. Σα ηδξπηηθΪ κΫιε ηεο ·λσζεο εέλαη 

νη: ΑΒC Factors Α.Δ., ε Γεληθά ΣξΪπεδα, ε ΔFG Δurobank Factors Α.Δ., ε Δζληθά Factors 

Α.Δ., ε Δκπνξηθά ΣξΪπεδα, ε ηξΪπεδα ΖSΒC ΡLC, ε Μarfin Factors & Forfaiters, 

Μillennium, Πεηξαηψο Factoring Α.Δ. θαη ΣξΪπεδα Κχπξνπ.  
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5.6.5  ΟκνινγηαθΪ ΓΪλεηα
55

 

 

5.6.5.1  Έλλνηα Σεο Υξεκαηνδφηεζεο ΜΫζσ Οκνινγηαθψλ Γαλεέσλ 

 

Μέα κνξθά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξάζεσλ απνηειεέ ε Ϊληιεζε θεθαιαέσλ απφ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ κΫζσ ηεο Ϋθδνζεο νκνινγηαθψλ δαλεέσλ. Σα νκνινγηαθΪ δΪλεηα 

δηαηξνχληαη ζε ηζφπνζα νκφινγα ά νκνινγέεο πνπ δηαηέζεληαη ζηνπο επελδπηΫο θαη νη 

νπνένη κε ηελ αγνξΪ νκνιφγσλ κεηαηξΫπνληαη ζε δαλεηζηΫο ηεο επηρεέξεζεο πνπ εθδέδεη ην 

νκνινγηαθφ δΪλεην. Οη επελδπηΫο κπνξνχλ λα αγνξΪζνπλ αξηζκφ νκνιφγσλ πνπ εέηε 

δηαηεξνχλ κΫρξη ηελ εκεξνκελέα απνπιεξσκάο εέηε ηα δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε 

δεπηεξνγελά αγνξΪ πξηλ ηελ εκεξνκελέα απνπιεξσκάο. Σα νκνινγηαθΪ δΪλεηα θΫξνπλ 

ηνθνκεξέδην πνπ θαηαβΪιιεηαη ζε θαζνξηζκΫλα δηαζηάκαηα κΫρξη ηε ιάμε ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλεένπ. Με ηε ιάμε ηνπ δαλεένπ επηζηξΫθεηαη, απφ ηελ επηρεέξεζε πνπ 

εμΫδσζε ην νκνινγηαθφ δΪλεην, ην θεθΪιαην ζηνπο επελδπηΫο. 

Σν νκνινγηαθφ δΪλεην κπνξεέ λα ζπλαθζεέ εέηε κε δεκφζηα εγγξαθά θαη εηζαγσγά 

ησλ νκνινγηψλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ζηε ρξεκαηηζηεξηαθά αγνξΪ, εέηε κε ηδησηηθά 

ηνπνζΫηεζε πξνεξρφκελε απφ θεθΪιαηα ζεζκηθψλ ά θπζηθψλ πξνζψπσλ ά ηξαπεδψλ κε ηε 

κνξθά ηξαπεδηθνχ νκνινγηαθνχ δαλεένπ. 

Σν ζεζκηθφ πιαέζην γηα ηελ Ϋθδνζε θαη ιεηηνπξγέα ησλ νκνινγηαθψλ δαλεέσλ ζηελ 

ΔιιΪδα δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Νφκνπ 3156/2003. Ο λφκνο απηφο επΫηξεςε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ. χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαέζην: 

 

 Οκνινγηαθφ εέλαη ην δΪλεην πνπ εθδέδεηαη απφ αλψλπκε εηαηξέα πνπ εδξεχεη ζηελ 

ΔιιΪδα. Σν δΪλεην απηφ δηαηξεέηαη ζε νκνινγέεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ θαηφρσλ ησλ νκνιφγσλ Ϋλαληη ηεο εθδφηξηαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλεένπ. 

 Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ Ϋθδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλεένπ εέλαη ε γεληθά ζπλΫιεπζε 

θαη ιακβΪλεηαη κε ζπλάζε ά απμεκΫλε πιεηνςεθέα. Με απφθαζά ηεο, ε γεληθά 

ζπλΫιεπζε κπνξεέ λα κεηαβηβΪζεη ηελ αξκνδηφηεηα απηά ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 Σν αξκφδην φξγαλν απνθαζέδεη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ 

δαλεένπ, φπσο ην χςνο, ηε κνξθά, ηελ νλνκαζηηθά αμέα, ηνλ αξηζκφ ησλ νκνινγηψλ, ην 

επηηφθην, ηνλ ηξφπν θΪιπςεο (δεκφζηα εγγξαθά ά ηδησηηθά ηνπνζΫηεζε), δηΪξθεηα θαη 

ηξφπν απνπιεξσκάο, πξνζεζκέα δηΪζεζεο.  
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 Οη νκνινγέεο ά νκφινγα ζηηο νπνέεο δηαηξεέηαη ην νκνινγηαθφ δΪλεην κπνξνχλ λα εέλαη 

Ϊπιεο ά ελζψκαηεο. 

 Οη φξνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλεένπ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε δπζκελΫζηεξνπο 

φξνπο κεηΪ ηελ Ϋθδνζε εθηφο αλ ην απνθαζέζεη ε γεληθά ζπλΫιεπζε κε απμεκΫλε 

πιεηνςεθέα. 

 Οη νκνινγέεο ηνπ δαλεένπ κεηαβηβΪδνληαη ειεχζεξα θαη ε εθδφηξηα εηαηξέα κπνξεέ λα 

απνθηάζεη θαη λα δηαζΫζεη πΪιη έδηεο νκνινγέεο ρσξέο πνζνηηθφ, ρξνληθφ ά Ϊιιν 

πεξηνξηζκφ. 

 Δθφζνλ νη νκνινγέεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ εθδφηξηα εηαηξέα εέλαη αληαιιΪμηκεο ά 

κεηαηξΫςηκεο ζε κεηνρΫο ά αληαιιαγά ά κεηαηξνπά γέλεηαη κΫζα ζην πιαέζην ηνπ 

λφκνπ 2190/20 γηα ηελ απφθηεζε ηδέσλ κεηνρψλ απφ ηελ εηαηξέα. 

 Δθφζνλ ην νκνινγηαθφ δΪλεην πξνΫξρεηαη απφ ηηηινπνέεζε απαηηάζεσλ ά αθηλάησλ ά 

ιακβΪλνληαη εκπξΪγκαηεο εμαζθαιέζεηο, ηφηε νη νκνινγηνχρνη ηνπ δαλεένπ απηνχ 

νξγαλψλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζε νκΪδα, ρσξέο φκσο λνκηθά πξνζσπηθφηεηα. Ζ νκΪδα 

απηά νξέδεη Ϋλαλ εθπξφζσπν πνπ κπνξεέ λα εέλαη πηζησηηθφ έδξπκα ά εηαηξέα Παξνράο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

5.6.6  Οηθνγελεηαθφ ΓΪλεην
56

 

 

Σν εέδνο απηφ ρξεκαηνδφηεζεο εέλαη θαηαιιειφηεξν λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο θεθΪιαην 

εθθέλεζεο, ελψ Ϋρεη ην πιενλΫθηεκα ηεο εχθνιεο εμαζθΪιηζεο αθνχ ε δηαδηθαζέα 

απφθηεζάο ηνπ εέλαη αλεπέζεκε. 

 

 

5.7  Δπηινγά Υξεκαηνδνηηθάο Πεγάο Με βΪζε Σν Δέδνο Σνπ 

Καηλνηνκηθνχ Δγρεηξάκαηνο 

 

Σν απαηηνχκελν θεθΪιαην γηα ηελ αλΪπηπμε κηαο ηδΫαο πξνΫξρεηαη εέηε απφ εζσηεξηθΫο 

πεγΫο ηεο επηρεέξεζεο θαη, ζπρλΪ γηα ηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο απφ ηελ ππνζηάξημε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβΪιινληνο, εέηε απφ δεκφζηνπο πφξνπο, φπσο γηα παξΪδεηγκα, απφ 

ηξΪπεδεο, θεθΪιαηα ρξεκαηνδφηεζεο πςεινχ θηλδχλνπ ά επηδνηάζεηο απφ ηελ θπβΫξλεζε. 
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Δθηφο απφ ηηο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο, φκσο, εέλαη απαξαέηεην λα ζπλεθηηκεζνχλ θαη Ϊιινη 

παξΪγνληεο, φπσο ην εέδνο ηεο επηρεέξεζεο θαη ην πξφγξακκα Ϋξεπλαο πνπ επηζπκεέ λα 

πξαγκαηνπνηάζεη, ην ζηΪδην πινπνέεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο θαη ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ 

πνζφ. ΠαξαθΪησ, παξαηέζεληαη θΪπνηα ελδεηθηηθΪ πξφηππα ηα νπνέα φκσο ζα πξΫπεη ε 

επηρεέξεζε λα θξέλεη θαηΪ πεξέπησζε
57

. 

 

ΜεξηθΫο γεληθΫο ζπκβνπιΫο θαη παξαηεξάζεηο πνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηΪ ηελ 

αλαδάηεζε ρξεκαηνδφηεζεο κηαο λΫαο επηρεέξεζεο: 

 

 ΚαηΪ ην ζηΪδην ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεέξεζεο, πξΫπεη λα γέλεη ζσζηφο ππνινγηζκφο γηα 

ηηο νηθνλνκηθΫο αλΪγθεο ηεο ζπλνιηθΪ θαη λα κελ πεξηνξηζηνχλ νη ππνινγηζκνέ ζηα 

Ϋμνδα εθθέλεζεο θαη πξνβνιάο, αιιΪ θαη ζην επηπξφζζεην θεθΪιαην πνπ ζα ρξεηαζηεέ 

γηα ηα πξψηα ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα. 

 ΜεξηθΪ απφ ηα ζηνηρεέα πνπ παέδνπλ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δηαζΫζηκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα κέα επηρεέξεζε εέλαη: ν θιΪδνο ηεο επηρεέξεζεο, ε λνκηθά κνξθά, 

ε ηνπνζεζέα (ππΪξρνπλ ρξεκαηνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα επηρνξεγάζεηο πνπ ρνξεγνχληαη 

γηα ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνρΫο, π.ρ. ππνζηάξημε ζε επηρεέξεζε ε νπνέα επελδχεη ά 

πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεέ ζε πεξηνρά θνηλσληθάο πζηΫξεζεο, ηδηαέηεξα αλ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγάζεη λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο), Ϋξγν θαη ζθνπφο (π.ρ. ε αλαδάηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεέ λα αθνξΪ κεηεγθαηΪζηαζε ά αλΪπηπμε θΪπνηνπ λΫνπ 

πξντφληνο). 

 ·λα θαιΪ δνκεκΫλν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην απνηειεέ αλαπφζπαζην θαη πνιχ ζεκαληηθφ 

εξγαιεέν ζηελ αλαδάηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. πλάζσο ζηηο αηηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο 

απαηηεέηαη ε θαηΪζεζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ. ΠξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά 

ζην ηκάκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ πνπ αθνξΪ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρΫδην ηεο 

επηρεέξεζεο. 

 πλάζσο ρξεηΪδεηαη πξνζπΪζεηα θαηΪ ηελ αλαδάηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. ΠξΫπεη λα 

αθηεξσζεέ πνιχο ρξφλνο ζε θΪζε ζρεηηθά αέηεζε. ΠξΫπεη επέζεο λα ιεθζεέ ππφςε φηη 

γηα θΪζε εγθεθξηκΫλε αέηεζε, πεξλΪεη θΪπνηνο ρξφλνο κΫρξη ηελ εθηακέεπζε ησλ 

ρξεκΪησλ. 

                                                 
57

 LEIA, ΚΫληξν Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο – Υψξα ησλ ΒΪζθσλ, «Υξεκαηνδφηεζε Καηλνηνκέαο» 



 190 

 ΠξΫπεη λα ιεθζεέ ππφςε θΪζε πηζαλά ελαιιαθηηθά πεγά ρξεκαηνδφηεζεο. Δπέζεο, 

φζνλ αθνξΪ ηα ρξεκαηνδνηηθΪ πξνγξΪκκαηα ηνπ δεκνζένπ, ππΪξρεη ζπλάζσο ε 

ππνρξεσηηθά θαηαβνιά ηδέαο ζπκκεηνράο. 

 ε θΪζε θαηΪζεζε αέηεζεο θαη ζηε ζπλΫρεηα κεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηεο, πξΫπεη λα δνζεέ 

ηδηαέηεξε πξνζνρά ζε φινπο ηνπο φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 16 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΠΖΓΖ ΜΔ ΒΑΖ  

ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ 

 

ΣΑΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΗΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 ηΪδην Έξεπλαο  

φηαλ δηαηέζεηαη Ϋλα πξφηππν ά φηαλ 

βξέζθεηαη ζε θΪζε πηινηηθάο εθαξκνγάο 

 Γεκφζηνο ΣνκΫαο, ΔζληθΫο Κπβεξλάζεηο, 

ΠεξηθεξεηαθΫο ΑξρΫο ά Δπξσπατθά 

Δπηηξνπά              

 Ηδησηηθφο ΣνκΫαο Δπηρεηξάζεσλ: 

Δηαηξεέεο Γηαρεέξηζεο Βηνκεραληθάο 

ΑλΪπηπμεο    

 ηΪδην αλΪπηπμεο 

φηαλ δηαηέζεηαη Ϋλα πξφηππν ά φηαλ 

βξέζθεηαη ζε θΪζε πηινηηθάο εθαξκνγάο 

 ΚεθΪιαην Δθθέλεζεο 

 ΚεθΪιαην Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ 

 ηΪδην εθθέλεζεο 

Ζ εμεχξεζε θεθαιαέσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζ‟ 

απηφ ην ζηΪδην ηνπ πξνγξΪκκαηνο εέλαη 

αξθεηΪ δχζθνιε θαη εμαξηΪηαη πνιχ απφ ην 

κΫγεζνο ηεο επηρεέξεζεο θαη ην εέδνο ηνπ 

πξνγξΪκκαηνο 

 «Άγγεινη» Δπηρεηξάζεσλ 

 ΚεθΪιαηα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ 

 Γεκφζηνο ΣνκΫαο 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ 

ΣνκΫα 

 ηΪδην αμηνπνέεζεο 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε πξνΫξρεηαη απφ ηελ 

παξΪιιειε αγνξΪ ά ηηο «λΫεο αγνξΫο» φπνπ 

νη δηαθαλνληζκνέ εέλαη πην επΫιηθηνη 

 Ηδησηηθφο ΣνκΫαο Δπηρεηξάζεσλ ππφ 

κνξθά θεθαιαέσλ πςεινχ θηλδχλνπ, 

ηξαπεδηθψλ δαλεέσλ ά επηδνηάζεσλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 17 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΠΖΓΖ ΜΔ ΒΑΖ  

ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
58

 

 

ΖΛΗΚΗΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΖΓΔ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

0-1 Ϋηνο 

(Δπηρεέξεζε ρσξέο εκπνξηθά 

δξαζηεξηφηεηα) 

ΑλΪπηπμε ηδΫαο αξρηθνχ πξντφληνο / 

Γηεμαγσγά πξσηαξρηθψλ πξνζπαζεηψλ 

εκπνξεπκαηνπνέεζάο ηνπ 

ΚεθΪιαην ζπνξΪο 

0-3 Ϋηε 

(Πξψηκα ζηΪδηα αλΪπηπμεο) 
ΔπΫλδπζε κηθξνχ νηθνλνκηθνχ κεγΫζνπο Ηδηψηεο επελδπηΫο 

1-5 Ϋηε 

ΑλΪπηπμε θαη επΫθηαζε εηαηξεέαο 

(κεγαιχηεξε επΫλδπζε απφ απηά ησλ 

ηδησηψλ επελδπηψλ) 

ΚεθΪιαηα 

επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ 

Πνηθέιιεη αλΪινγα κε ηα 

θξηηάξηα ηεο πξφζθιεζεο γηα 

επηδφηεζε 

Πνηθέιιεη αλΪινγα κε ηα θξηηάξηα ηεο 

πξφζθιεζεο γηα επηδφηεζε    
Δπηδνηάζεηο 

ΑλεμΪξηεηε ΑλΪπηπμε ΣξαπεδηθΪ δΪλεηα 

ΑλεμΪξηεηε Πξνκάζεηα εμνπιηζκνχ Μέζζσζε 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 18 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΖ ΠΖΓΖ ΜΔ ΒΑΖ  

ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ 

 

ΜΔΓΔΘΟ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 
ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

 

30.000 - 100.000 € 
ΗδξπηΫο, ζπγγελεέο, 

θέινη, angel investors 

ΑλΪπηπμε πξσηνηχπνπ,  

πξψηε ζχζηαζε εηαηξεέαο, 

 ζχληαμε business plan,  

πξψηε Ϋξεπλα αγνξΪο 

0 - 6 κάλεο 

100.000 - 300.000 

€ 
Incubator 

Πιάξεο έδξπζε εηαηξεέαο, πξφζιεςε 

κφληκσλ ζηειερψλ, εχξεζε κφληκεο 

ζηΫγεο θαη ππνδνκάο, ηειεηνπνέεζε 

business plan, νινθιάξσζε Ϋξεπλαο 

αγνξΪο, ηειεηνπνέεζε πξσηφηππνπ 

6 - 18 κάλεο 
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300.000 - 

1.500.000 € 

·λα ά πεξηζζφηεξα VC 

ά ΣξΪπεδα (κε 

ζπγθεθξηκΫλεο 

πξνυπνζΫζεηο) 

Κχξηα αλΪπηπμε ηειηθνχ πξντφληνο, 

πιάξεο ζηειΫρσζε, μεθέλεκα 

marketing θαη πσιάζεσλ,  

ελ θαηξψ επέηεπμε break-even  

θαη θεξδνθνξέαο 

1 - 3 ρξφληα 

>1.500.000 € 

·λα ά πεξηζζφηεξα VC 

ά ΣξΪπεδα (κε 

ζπγθεθξηκΫλεο 

πξνυπνζΫζεηο) 

Development capital γηα πεξαηηΫξσ 

ελέζρπζε ηεο ψξηκεο πιΫνλ εηαηξεέαο 

αλΪινγα κε ηνπο επελδπηηθνχο ηεο 

ζηφρνπο 

Οπνηεδάπνηε 

>6.000.000 € 
Δηζαγσγά ζην 

ρξεκαηηζηάξηην 

Παξνκνέσο development capital, 

Ϋμνδνο γηα VC θαη δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνέεζεο γηα ηδξπηΫο 

4 - 6 ρξφληα 

ΚαηΪ πεξέπησζε 
ΔλαιιαθηηθΪ πψιεζε 

ζε ηξέηνπο 

Άιιε κνξθά εμφδνπ γηα VC θαη 

ξεπζηνπνέεζεο γηα ηνπο ηδξπηΫο 

 (αλ δελ κπνξεέ λα γέλεη εηζαγσγά  

ζην ρξεκαηηζηάξην) 

4 - 6 ρξφληα 

 

 

5.8  Ζ Σερληθά Αλαδάηεζεο Πεγψλ Υξεκαηνδφηεζεο R$QUIDE
59

 

 

Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο κηαο επηρεέξεζεο ζηηο εμσηεξηθΫο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνυπνζΫηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηάκαηνο παξνράο πιεξνθνξηψλ πνπ λα ελεκεξψλεη γηα 

ηηο ππΪξρνπζεο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπο κεραληζκνχο πξνζΫγγηζεο θαη ηελ 

αμηνπνέεζε απηψλ ησλ πεγψλ. ε απηφ ην ζεκεέν, επηζεκαέλεηαη κηα αμηνζεκεέσηε 

δηαθνξνπνέεζε ζε ζπλΪξηεζε κε ην κΫγεζνο ηεο επηρεέξεζεο. Δλψ νη ζρεηηθΪ κεγΪιεο 

επηρεηξάζεηο δελ αληηκεησπέδνπλ ζπλάζσο θαλΫλα πξφβιεκα ζ' απηφλ ηνλ ηνκΫα, νη κηθξΫο 

θαη κεζαέεο επηρεηξάζεηο δε δηαζΫηνπλ επαξθεέο πφξνπο θαη δπλακηθφ γηα λα θαιχςνπλ 

απηνχ ηνπ εέδνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ρξεηΪδνληαη Ϋλαλ εχρξεζην νδεγφ ζηνλ νπνέν ζα 

Ϋρνπλ γξάγνξε πξφζβαζε, ψζηε λα αμηνπνηνχλ κε ηνλ βΫιηηζην θαη πην θεξδνθφξν ηξφπν 

ην ρξφλν θαη ηελ πξνζπΪζεηα πνπ θαηαβΪιινπλ. 

Ζ ρξάζε ηεο ηερληθάο αλαδάηεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (R$guide) Ϋρεη σο 

ζθνπφ λα επηιχζεη ην παξαπΪλσ πξφβιεκα, δειαδά λα θαζνδεγάζεη ηε κηθξφηεξνπ 

κεγΫζνπο επηρεέξεζε ζην λα εληνπέζεη ηηο πηζαλΫο πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα 

ζπκβΪιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεξεο πεγάο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε δηαρεέξηζε 

πξνγξακκΪησλ, πξνζθΫξνληαο πιεξνθνξέεο ά δηεπθνιχλνληαο ηηο επαθΫο κε ζρεηηθΫο 

πξνθεξχμεηο ηνπ δεκνζένπ (πξνζεζκέα παξΪδνζεο, θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο 
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πξνθάξπμεο, δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξφζβαζε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ φπνπ δεκνζηεχηεθε θιπ.). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηερληθά 

αλαδάηεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο βνεζΪ ζηελ θαηΪξηηζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ 

πνπ επηηξΫπεη ηελ επέηεπμε ζπκθσλέαο κε θξαηηθνχο θνξεέο, αιιΪ θαη κε ηδησηηθΪ 

θεθΪιαηα, φπσο θεθΪιαηα πςεινχ θηλδχλνπ, θεθΪιαηα πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηξΪπεδεο ά 

απφ ζπλδΫζκνπο επελδπηψλ. 

 

 

 

ΥΖΜΑ 8:  ΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

 

Οη επηρεηξάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηνλ νδεγφ αλαδάηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (R$guide) εέλαη 

ζε ζΫζε λα πεηχρνπλ ηα αθφινπζα απνηειΫζκαηα: 

 

 Καζνδάγεζε ηεο επηρεέξεζεο ζηελ εμεχξεζε ησλ θαηΪιιεισλ θεθαιαέσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξΪκκαηφο ηεο. 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, σο απνηΫιεζκα ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ, ν νπνένο ζα 

μνδεπφηαλ απφ ηηο έδηεο ηηο επηρεηξάζεηο ζηνλ εληνπηζκφ δηαθφξσλ ιχζεσλ θαη πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Καζνδάγεζε ηεο επηρεέξεζεο ζηελ θαηΪξηηζε ελφο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδένπ, σο απνηΫιεζκα ηεο δηεξεχλεζεο. 

 Γηεπθφιπλζε ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε πξνθεξχμεηο ηνπ δεκνζένπ, ζε 

ηνπηθφ, θξαηηθφ ά επξσπατθφ επέπεδν. 

 ΔμαζθΪιηζε ησλ απαξαέηεησλ ζηνηρεέσλ, ζρεδέσλ δξΪζεο, εληχπσλ πνπ πξΫπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ, εχθνια θαη γξάγνξα. 
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 Παξνρά ζπκβνπιψλ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο 

πξνθεξχμεηο ηνπ δεκνζένπ, ζηηο νπνέεο ε επηρεέξεζε ζα απνθαζέζεη λα ππνβΪιεη ην 

πξφγξακκΪ ηεο. 

 

Σν R$guide, εθηφο ηνπ φηη παξΫρεη κηα εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγΫο ρξεκαηνδφηεζεο, κε 

απνηΫιεζκα λα επλνεέ ηε δεκηνπξγέα λΫσλ θαη πςειάο ηερλνινγέαο δξαζηεξηνηάησλ, 

αλακΫλεηαη λα Ϋρεη ζεηηθΪ απνηειΫζκαηα θαη ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο. Απηφ 

κπνξεέ λα κεηαθξαζζεέ ηφζν ζε αξηζκνχο φζν θαη ζε πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο, κε ηελ 

πξαγκαηνπνέεζε ά ηελ αμηνπνέεζε λΫσλ πξνγξακκΪησλ πνπ ζα γελλεζνχλ απφ ηελ 

αλεχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα πξνσζάζεη ηε δεκηνπξγέα λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζά ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθΫο πεγΫο κε ηΫηνην 

ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε αλΪπηπμε κηαο ηδΫαο, ελφο θαηλνηνκηθνχ πξνγξΪκκαηνο θαη 

κηαο δηαδηθαζέαο κΪζεζεο. ΣΫινο, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλΪπηπμεο λΫσλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξάζεσλ ζε κηα πεξηθΫξεηα, δεκηνπξγεέηαη Ϋλα επλντθφ πιαέζην γηα ηελ έδηα ηελ 

πεξηθεξεηαθά αλΪπηπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ  

Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΣΖΝ ΣΟΝΧΖ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 

 

6.1  ΔηζαγσγηθΫο Παξαηεξάζεηο 

 

ΜΫζα ζε Ϋλα νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ πνπ ζπλερψο εμειέζζεηαη θαη δηεζλνπνηεέηαη, ε 

θαηλνηνκέα κπνξεέ λα δψζεη ζεκαληηθά ψζεζε ζηελ αλΪπηπμε θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο θαη λα απνηειΫζεη νδεγφ ηεο επεκεξέαο ησλ πνιηηψλ. Ζ 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά Ϋρεη νξζΪ επηζεκΪλεη φηη νη επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο 

θαηλνηνκέεο απνηεινχλ ηα «γνλέδηα αλΪπηπμεο» γηα ηελ επξσπατθά νηθνλνκέα. Ζ 

θαηλνηνκέα ζάκεξα ζεσξεέηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε πεγά αλΪπηπμεο, ηφζν ζε εζληθφ 

επέπεδν φζν θαη ζην κηθξν-επέπεδν ησλ επηρεηξάζεσλ, θαη ηεέλεη λα γέλεη ε θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ. 

Ζ θαηλνηνκέα, ε νπνέα απνηειεέ θαέξην δάηεκα ηεο επνράο καο, πξνΫξρεηαη 

απνθιεηζηηθΪ απφ ην αλζξψπηλν ηαιΫλην θαη απνηειεέ ηε γελεζηνπξγφ αηηέα θΪζε ζεηηθάο 

αιιαγάο. Ζ θαηλνηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε: 

 

 ηελ ·ξεπλα & ΑλΪπηπμε, 

 ηηο Σερλνινγέεο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθάο,  

 ην εμεηδηθεπκΫλν θαη Ϊξηζηα εθπαηδεπκΫλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ζΫκαηα 

ηερλνινγέαο, δηνέθεζεο, πσιάζεσλ & marketing  

 

απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθΪ ηεο ζπληαγάο γηα ηελ πγηά αλΪπηπμε, πξφνδν θαη επηηπρεκΫλε 

καθξνπξφζεζκε πνξεέα κηαο εηαηξεέαο. 

Βεβαέσο, ε θαηλνηνκέα απφ κφλε ηεο δελ αξθεέ. εκαληηθφ ξφιν παέδεη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβΪιινλ πνπ αθνξΪ αθελφο ζηηο ηνπηθΫο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο θαη 
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πνιηηηθνθνηλσληθΫο ζπλζάθεο, ην ξπζκηζηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαέζην θαη αθεηΫξνπ ζηηο 

ηΪζεηο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζάθεο ζηελ  παγθφζκηα ζθελά. 

Παιαηφηεξα ε θαηλνηνκέα άηαλ πξνλφκην ησλ ιέγσλ θαη εθιεθηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ 

πιεζένλ αθαδεκατθψλ θαη ηερλνινγηθψλ λεζέδσλ θνληΪ ζε ηζρπξΫο θαη αλαπηπγκΫλεο 

ρψξεο. Ζ πιεξνθνξέα άηαλ ελζπιαθσκΫλε, ε αθαδεκατθά Ϋξεπλα δηνρεηεπφηαλ ζε 

πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ απνδεθηψλ θαη κφλν νη νηθνλνκηθΪ ηζρπξΫο εηαηξεέεο κπνξνχζαλ λα 

ηελ εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα ηε κεηαηξΫςνπλ ζε πξντφλ. 

Οη ηερλνινγηθΫο εμειέμεηο, ε εθξεθηηθά δηΪδνζε ηνπ Internet πνπ ζπλδπΪδεη 

εληππσζηαθφ πινχην πιεξνθνξηψλ, εμεηδηθεπκΫλεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζέαο κε ηαρχηαηε 

κεηΪδνζε Ϋρνπλ κεηαηξΫςεη ηνλ πιαλάηε ζε Ϋλα δηαδηθηπσκΫλν παγθφζκην ρσξηφ, φπνπ 

φινη κπνξνχλ λα επηθνηλσλάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο αλεμΪξηεηα απφ ην 

γεσγξαθηθφ κάθνο θαη πιΪηνο ζην νπνέν βξέζθνληαη. 

Μηιψληαο γηα θαηλνηνκέα ρσξψλ θαη ηδηαέηεξα γηα ζχγθξηζε ρσξψλ σο πξνο ηελ 

θαηλνηνκέα, δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηελ παξαγσγά θαη δηΪζεζε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ 

πνπ βαζέδνληαη ζηελ ηερλνινγέα, αιιΪ θαη ζε επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθΫο, θνηλσληθΫο θαη 

ζεζκηθΫο θαηλνηνκέεο.  

Παξφιν πνπ θαηλνηνκέεο παξΪγνληαη ζάκεξα ζε φιν ηνλ θφζκν, νη νηθνλνκηθΪ 

ηζρπξΫο θαηλνηνκέεο εμαθνινπζνχλ λα πξνΫξρνληαη θαηΪ θχξην ιφγν απφ νηθνλνκέεο φπνπ 

νη δεζκεχζεηο γηα ·ξεπλα θαη ΑλΪπηπμε εέλαη ηζρπξΫο, ηα εκπφδηα γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ 

επηρεηξάζεσλ ζρεηηθΪ κηθξΪ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηαιαληνχρν, ηα πλεπκαηηθΪ 

δηθαηψκαηα αληηκεησπέδνληαη κε ζεβαζκφ θαη ην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ πνπ 

επηθξαηεέ εέλαη επλντθφ. Όπσο επηζεκαέλεη ε Δπξσπατθά Δπηηξνπά, γηα λα γεθπξσζεέ ην 

ρΪζκα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ σο πξνο ηελ θαηλνηνκέα απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο 

επελδχζεηο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ζηελ Ϋξεπλα, κεγαιχηεξε θαη πην ζηελά ζπλεξγαζέα 

αλΪκεζα ζηε βηνκεραλέα θαη ηνλ αθαδεκατθφ θφζκν, πην νπζηαζηηθά ζπκκεηνρά ηεο 

θαηλνηνκέαο ζηηο ζηξαηεγηθΫο ησλ κηθξνκεζαέσλ επηρεηξάζεσλ θαη επλντθΫο δεκφζηεο 

πνιηηηθΫο γηα ηελ θαηλνηνκέα, ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε παξνρά λΫσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηηο επξσπατθΫο θαη παγθφζκηεο αγνξΫο. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα αλαιπζεέ ε θαηλνηνκέα θαη λα εληνπηζηεέ ε ζρεηηθά ζΫζε κηαο 

ρψξαο απαηηεέηαη κηα πνιπδηΪζηαηε πξνζΫγγηζά ηεο, ε νπνέα ζπλελψλεη πηπρΫο πνπ 

εθηεέλνληαη απφ ηηο ππνδνκΫο, ην ζεζκηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ, κΫρξη ην ζχλνιν 

ησλ αμηψλ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ ζρΫζεσλ εκπηζηνζχλεο πνπ δηΫπεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο. ΠαξαθΪησ, ν Δπξσπατθφο Γεέθηεο Καηλνηνκέαο ζα καο βνεζάζεη λα 

εληνπέζνπκε ηε ζρεηηθά ζΫζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο ΔιιΪδαο ζε ζρΫζε κε 
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ηνλ κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27 θαη λα πξαγκαηνπνηάζνπκε ζπγθξέζεηο ψζηε λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξΪζκαηα πνπ ζα νδεγάζνπλ ζε πξνηΪζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθάο θαη ηε 

ρΪξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα βειηέσζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα θαη ζηε 

ρψξα καο εηδηθφηεξα.  

 

 

6.2 Ζ ΚαηΪηαμε ηεο Δπξψπεο Καη Σεο ΔιιΪδαο Με ΒΪζε Σνλ 

Δπξσπατθφ Γεέθηε Καηλνηνκέαο (EIS 2009)
60

 

 

6.2.1  Ο πλνπηηθφο Γεέθηεο Καηλνηνκέαο (SII 2009) 

  

ηε χλνδν ηεο Ληζαβφλαο, πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ην 2000, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Ϋζεζε σο ζηφρν λα θαηαζηεέ ε Δπξσπατθά ·λσζε σο ε πιΫνλ αληαγσληζηηθά θαη δπλακηθά 

νηθνλνκέα ηεο γλψζεο αλΪ ηελ πθάιην θαηΪ ηελ επφκελε δεθαεηέα. ε κηα πξνζπΪζεηα λα 

παξαθνινπζεέηαη ε πξφνδνο ηεο Δ.Δ. σο πξνο ην ζηφρν απηφ, απφ ην 2000 θαη κεηΪ ε 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά δεκνζηεχεη ην Δπξσπατθφ Πέλαθα ΑπνηειεζκΪησλ γηα ηελ 

Καηλνηνκέα (ΔΠΑΚ,  ά European Innovation Scoreboard – EIS,), ν νπνένο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ θαηλνηνκέα ζηνλ ηνκΫα ηεο πςειάο ηερλνινγέαο θαη παξαζΫηεη 17 δεέθηεο, νη νπνένη 

θαηαηΪζζνληαη ζηηο παξαθΪησ ηΫζζεξηο βαζηθΫο νκΪδεο θαη ζπλνςέδνπλ ηηο θηλεηάξηεο 

δπλΪκεηο γηα ηελ παξαγσγά ηεο θαηλνηνκέαο: 

 

1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ (5 δεέθηεο) 

2. Γεκηνπξγέα γλψζεο (3 δεέθηεο) 

3. ΜεηΪδνζε θαη εθαξκνγά ηεο γλψζεο (3 δεέθηεο) 

4. Υξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκέαο, παξαγσγάο θαη αγνξΫο (6 δεέθηεο) 

 

Ηδηαέηεξε πξφνδνο ζε φ,ηη αθνξΪ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ θαηλνηνκέα, ζεκεηψζεθε ζε νιφθιεξε ηεο Δπξψπε 

θαηΪ ην πξνεγνχκελν Ϋηνο (2009), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ European 

Innovation Scoreboard (ΔΗS). Χζηφζν, νη θαηλνηνκηθΫο επελδχζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ 

                                                 
60

 Pro Inno Europe, Innometrics (2009), “European Innovation Scoreboard 2009, Comparative Analysis of 

Innovation Performance”. 
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εμαθνινπζνχλ λα εέλαη ζρεηηθΪ κεησκΫλεο, ηδέσο ζε ζρΫζε κε ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηελ 

Ηαπσλέα. 

 

Ο πλνπηηθφο Γεέθηεο Καηλνηνκέαο (SII 2009) πεξηιακβΪλεη δεέθηεο θαηλνηνκέαο θαη 

αλαιχζεηο ηφζν γηα ηα θξΪηε-κΫιε ηεο Δ.Δ. φζν θαη γηα ηελ Κξναηέα, ηε εξβέα, ηελ 

Σνπξθέα, ηελ Ηζιαλδέα, ηε Ννξβεγέα θαη ηελ Διβεηέα. 

 χκθσλα κε ηελ απφδνζά ηνπο ζηελ θαηλνηνκέα κε ηε ρξάζε 29 δεηθηψλ, νη επξσ-

πατθΫο ρψξεο ζρεκαηέδνπλ ηΫζζεξηο νκΪδεο κε δηαθνξεηηθΪ επέπεδα επηδφζεσλ θαη 

ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο Ϋρνπλ βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπο: 

 

 Ζ Γαλέα, ε Φηιαλδέα, ε Γεξκαλέα, ε νπεδέα θαη ην Ζλ. Βαζέιεην απνηεινχλ 

«πξσηνπφξνπο» ηεο θαηλνηνκέαο (Innovation leaders) κε επηδφζεηο πνιχ 

πςειφηεξεο απφ ην κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27 θαη Ϊιισλ ρσξψλ. Απφ απηΫο ηηο ρψξεο ε 

Γεξκαλέα θαη ε Φηιαλδέα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο κε ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ, 

ελψ ε Γαλέα θαη ην Ζλ. Βαζέιεην αδξαλνχλ. 

 

 Ζ Απζηξέα, ην ΒΫιγην, ε Κχπξνο, ε Δζζνλέα, ε Γαιιέα, ε Ηξιαλδέα, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδέα θαη ε ινβελέα απνηεινχλ «αθφινπζνπο» ηεο 

θαηλνηνκέαο (Innovation followers), κε θαηΪηαμε ρακειφηεξε απφ εθεέλε ησλ 

εγεηψλ ζηελ θαηλνηνκέα, αιιΪ θνληΪ ά πΪλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κΫζν φξν. Ζ 

Κχπξνο, ε Δζζνλέα θαη ε ινβελέα Ϋρνπλ δεέμεη Ϋληνλε βειηέσζε ζε ζρΫζε κε ην 

2008, θΪηη πνπ δηθαηνινγεέ ηε κεηαθέλεζά ηνπο απφ ηελ ηξέηε θαηεγνξέα ζηε 

δεχηεξε. 

 

 Ζ Σζερέα, ε ΔιιΪδα, ε Οπγγαξέα, ε Ηηαιέα, ε Ληζνπαλέα, ε ΜΪιηα, ε Πνισλέα, ε 

Πνξηνγαιέα, ε ινβαθέα θαη ε Ηζπαλέα απνηεινχλ ηνπο κΫηξηνπο θαηλνηφκνπο κε 

επηδφζεηο θΪησ απφ ηνλ επξσπατθφ κΫζν φξν. Οη κΫηξηνη θαηλνηφκνη ζχκθσλα κε 

ηνλ EIS 2009 εέλαη Ϋλα κέγκα απφ 5 θξΪηε-κΫιε ηα νπνέα απνηεινχζαλ κΫηξηνπο 

θαηλνηφκνπο ζχκθσλα κε ηνλ EIS 2008 θαη 5 θξΪηε-κΫιε ηα νπνέα κεηαπάδεζαλ 

απφ ηελ ηΫηαξηε θαηεγνξέα (EIS 2008) ζηελ ηξέηε. Ζ ηΪζε ζηηο επηδφζεηο 

θαηλνηνκέαο ηεο Κχπξνπ εέλαη πνιχ πςειφηεξε απφ ην κΫζν φξν ηεο ελ ιφγσ 

νκΪδαο θαη ηελ αθνινπζεέ ε Πνξηνγαιέα. 
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 Ζ Βνπιγαξέα, ε Λεηνλέα θαη ε Ρνπκαλέα απνηεινχλ ηηο ρψξεο πνπ θαηΪθεξαλ λα 

πξνιΪβνπλ ηηο ππφινηπεο πξνπνξεπφκελεο ρψξεο θαη βξέζθνληαη ζε δηαδηθαζέα 

θΪιπςεο ηεο πζηΫξεζεο (Catching-up countries) κε επηδφζεηο θαηλνηνκέαο πνιχ 

θΪησ ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. Καη νη ηξεηο ρψξεο θαιχπηνπλ ζηαδηαθΪ ηελ 

πζηΫξεζά ηνπο, θαη ζπγθεθξηκΫλα ε Βνπιγαξέα θαη ε Ρνπκαλέα παξνπζέαζαλ ηελ 

πην ξαγδαέα βειηέσζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

 

Ζ ΔιιΪδα ζην ζπγθεθξηκΫλν δεέθηε θαηαηΪζζεηαη ζηελ 18ε ζΫζε κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ππνιεέπεηαη θαηΪ 4 ζΫζεηο πεξέπνπ ηνπ κΫζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθάο 

·λσζεο (ΓηΪγξακκα 1).  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ-ΜΔΛΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ (SII 2009)
61

 

 

ΖγΫηηδα ρψξα ηεο θαηΪηαμεο εέλαη ε νπεδέα, ελψ αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο 4 ζΫζεηο ηεο 

θαηΪηαμεο ε Φηλιαλδέα, ε Γεξκαλέα, ην Ζλ. Βαζέιεην θαη ε Γαλέα. Παξαηεξεέηαη φηη  νη 

βφξεηεο επξσπατθΫο ρψξεο θαηαηΪζζνληαη πςειφηεξα ζε ζρΫζε κε ηηο ρψξεο ηνπ λφηνπ. Σν 

φηη κηθξΫο ρψξεο θαηαθΫξλνπλ λα εγνχληαη δεέρλεη φηη ε θαηλνηνκέα δελ θαζνξέδεηαη 

αλαγθαζηηθΪ απφ ηελ Ϋξεπλα ζηα εξγαζηάξηα κεγΪισλ, νηθνλνκηθΪ πξνεγκΫλσλ ρσξψλ.  

 

                                                 
61

 Οι ζηήλερ με ηο γκπι σπώμα δείσνοςν ηην καηάηαξη ηος 2008. Η διαθοπά μεηαξύ ηυν ζηηλών ηος 2008 και 

ηος 2009 δείσνοςν ηιρ πιο ππόζθαηερ αλλαγέρ ζηην καηάηαξη ηυν συπών ζηον ηομέα ηηρ καινοηομίαρ. 
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 χκθσλα κε κηα ζηαηηζηηθά αλΪιπζε ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ πλνπηηθνχ Γεέθηε 

Καηλνηνκέαο γηα κηα πεληαεηέα, νη ππφ εμΫηαζε ρψξεο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξέεο: 

 

 Ζ Γαλέα, ε Φηιαλδέα, ε Γεξκαλέα, ε νπεδέα θαη ην Ζλ. Βαζέιεην απνηεινχλ ηνπο 

ΖγΫηεο ζηελ θαηλνηνκέα (Innovation leaders) κε επηδφζεηο αξθεηΪ ςειφηεξεο απφ 

ην κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27 θαη Ϊιισλ ρσξψλ.  

 Ζ Απζηξέα, ην ΒΫιγην, ε Κχπξνο, ε Δζζνλέα, ε Γαιιέα, ε Ηζιαλδέα, ε Ηξιαλδέα, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδέα θαη ε ινβελέα απνηεινχλ ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ 

ζηνλ ηνκΫα ηεο θαηλνηνκέαο (Innovation followers), κε θαηΪηαμε ρακειφηεξε απφ 

εθεέλε ησλ εγεηψλ ζηελ θαηλνηνκέα, αιιΪ θνληΪ ά πΪλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κΫζν 

φξν.  

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΧΝ-ΜΔΛΧΝ ΣΖ Δ.Δ. ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ (SII 2008) 

 

 

 

 Ζ Σζερέα, ε ΔιιΪδα, ε Οπγγαξέα, ε Ηηαιέα, ε Ληζνπαλέα, ε ΜΪιηα, ε Ννξβεγέα,  ε 

Πνισλέα, ε Πνξηνγαιέα, ε ινβαθέα θαη ε Ηζπαλέα απνηεινχλ ηνπο κΫηξηνπο 

θαηλνηφκνπο κε θαηΪηαμε θΪησ απφ ηνλ επξσπατθφ κΫζν φξν. 

 

 Ζ Βνπιγαξέα, ε Κξναηέα, ε Λεηνλέα, ε Ρνπκαλέα, ε εξβέα θαη ε Σνπξθέα 

απνηεινχλ ηηο ρψξεο – νπξαγνχο ηεο θαηλνηνκέαο (Catching-up countries). Αλ θαη ε 

θαηΪηαμά ηνπο εέλαη αξθεηΪ ρακειφηεξε απφ ην κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27, ε απφδνζά 
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ηνπο απμΪλεηαη ζπγθξηηηθΪ κε ην κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27 κε ην πΫξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

(ΓηΪγξακκα 3). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3 

ΤΓΚΛΗΖ ΣΗ ΔΠΗΓΟΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

 

 Innovation leaders 

 Innovation followers 

 Moderate innovators 

 Catching-up countries 

---   EU27 performance  

       and growth 

 

 

 

 

 

6.2.2  ΑλΪπηπμε (Growth Performance) 

 

Ζ αλΪπηπμε ζηελ θαηλνηνκέα ππνινγέζηεθε γηα θΪζε ρψξα θαη γηα ηνπο ΔΔ-27 ζαλ Ϋλα 

ηεηξΪγσλν ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκΫλα γηα ηε δηΪξθεηα κηαο πεληαεηέαο. Απηφο ν 

ππνινγηζκφο ζηεξέδεηαη ζε απφιπηεο κεηαβνιΫο ζηνπο δεέθηεο. Όιεο νη ρψξεο 

παξνπζηΪδνπλ πξαγκαηηθά βειηέσζε ζηηο επηδφζεηο θαηλνηνκέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ. Ζ Ρνπκαλέα παξνπζέαζε ηελ ηαρχηεξε αλΪπηπμε ζηελ θαηΪηαμε. 

Μεηαμχ ησλ ηεζζΪξσλ θαηεγνξηψλ ησλ ρσξψλ ε θαηΪηαμε φζνλ αθνξΪ ηελ 

αλΪπηπμε εέλαη πνιχ δηαθνξεηηθά θαη ν Πέλαθαο 18 πξνζδηνξέδεη ηνπο εγΫηεο φζνλ αθνξΪ 

ηελ αλΪπηπμε γηα θΪζε θαηεγνξέα. ηελ πξψηε θαηεγνξέα (Innovation leaders), ε νπεδέα 

απνηειεέ ηνλ εγΫηε ζηελ αλΪπηπμε, αιιΪ θαη ε Φηιαλδέα θαη ε Γεξκαλέα εκθαλέδνπλ 

αλΪπηπμε πΪλσ απφ ην κΫζν φξν ησλ ΔΔ-27. Ζ Κχπξνο θαη ε Δζζνλέα εέλαη νη εγΫηεο γηα 

ηε δεχηεξε θαηεγνξέα (Innovation followers), θαη αθνινπζνχλ ε Ηζιαλδέα θαη ε ινβελέα. 

Απφ ηελ ηξέηε θαηεγνξέα (Moderate innovators) νθηψ ρψξεο Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ πην 

γξάγνξα απφ ηνπο ΔΔ-27, αιιΪ ηξεηο ρψξεο παξνπζηΪδνπλ πην αξγά πξφνδν: ε Ηηαιέα, ε 

Ννξβεγέα θαη ε Ηζπαλέα. Οη εγΫηεο ζ‟ απηά ηελ θαηεγνξέα εέλαη ε Σζερέα, ε ΔιιΪδα, ε 



 202 

ΜΪιηα θαη ε Πνξηνγαιέα. Όιεο νη ρψξεο ηεο ηΫηαξηεο θαηεγνξέαο (Catching-up countries) 

αλαπηχρζεθαλ ηαρχηεξα απφ ηνπο ΔΔ-27. Ζ Βνπιγαξέα θαη ε Ρνπκαλέα εέλαη νη εγΫηεο 

ζηελ αλΪπηπμε, ελψ ζην ζχλνιν παξνπζηΪδνπλ ηνλ ηαρχηεξν βαζκφ βειηέσζεο ζηηο 

επηδφζεηο ηνπο γηα θαηλνηνκέα.  

Σα κΫζα πνζνζηΪ αλΪπηπμεο γηα ηηο ηΫζζεξηο θαηεγνξέεο ρσξψλ (Πέλαθαο 18) 

απνδεηθλχνπλ φηη ππΪξρεη ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 19 

ΖΓΔΣΔ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

Καηεγνξέα 
Πνζνζηφ 

αλΪπηπμεο 
ΖγΫηηδεο ρψξεο 

Υψξεο κε κΫηξηα 

αλΪπηπμε 

Υψξεο κε αξγά 

αλΪπηπμε 

Innovation 

leaders 
1,5% Διβεηέα 

Φηιαλδέα, 

Γεξκαλέα 

Γαλέα, νπεδέα, 

Ζλ. Βαζέιεην 

Innovation 

followers 
2,7% 

Κχπξνο, 

Δζζνλέα 

Ηζιαλδέα, 

ινβελέα 

Απζηξέα, ΒΫιγην, 

Γαιιέα, Ηξιαλδέα, 

Λνπμεκβνχξγν, 

Οιιαλδέα 

Moderate 

innovators 
3,3% 

Σζερέα, ΔιιΪδα, 

ΜΪιηα, 

Πνξηνγαιέα 

Οπγγαξέα, 

Ληζνπαλέα, 

Πνιισλέα, 

ινβαθέα 

Ηηαιέα, Ννξβεγέα, 

Ηζπαλέα 

Catcing-up 

countries 
5,5% 

Βνπιγαξέα, 

Ρνπκαλέα 
Λεηνλέα, Σνπξθέα Κξναηέα 

 

6.2.3  Οη ΓηαζηΪζεηο Σεο Καηλνηνκέαο 

 

Ζ απφδνζε ησλ ηεζζΪξσλ θαηεγνξηψλ ησλ ρσξψλ γηα ηηο δηαθνξεηηθΫο δηαζηΪζεηο ηεο 

θαηλνηνκέαο θαέλεηαη ζην ΓηΪγξακκα 4. Οη εγΫηεο (Innovation leaders) θαη νη αθφινπζνέ 

ηνπο (Innovation followers) παξνπζηΪδνπλ ηε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε ζηελ απφδνζά ηνπο 

γηα ηα δηαθνξεηηθΪ κεγΫζε. Απηφ ππνδειψλεη φηη ηα πςειΪ επέπεδα απφδνζεο απαηηνχλ φηη 

νη ρψξεο ζα πξΫπεη λα παξνπζηΪζνπλ ζρεηηθΪ θαιάΫο επηδφζεηο ζε φια ηα κεγΫζε 

θαηλνηνκέαο. Γηα ηνπο αθφινπζνπο ζηελ θαηλνηνκέα ε απφδνζε ζε ΔηαηξηθΫο επελδχζεηο 

(Firm investments) απνηειεέ κηα ζρεηηθά αδπλακέα. 

Γηα ηνπο κΫηξηνπο θαηλνηφκνπο (Moderate innovators) θαη ηηο ρψξεο πνπ ηνπο 

αθνινπζνχλ (Catching-up countries) ην κνηέβν ηεο απφδνζεο εέλαη ιηγφηεξν ηζνξξνπεκΫλν 

κεηαμχ ησλ κεγεζψλ. Οη κΫηξηνη θαηλνηφκνη, θαηΪ κΫζν φξν, παξνπζηΪδνπλ κηα ζρεηηθΪ 
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ηζρπξά απφδνζε ζηα ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ θαη ηελ ππνζηάξημε (Finance and support) θαη 

κηα ζρεηηθΪ αδχλακε απφδνζε ζηελ Παξαγσγά (Throughputs). Οη ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ 

εκθαλέδνπλ κηα ζρεηηθΪ ηζρπξά απφδνζε ζηηο ΟηθνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο (Economic effects) 

θαη κηα ζρεηηθΪ αδχλακε απφδνζε ζηελ Παξαγσγά (Throughputs). 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΧΡΧΝ: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΑΝΑ ΓΗΑΣΑΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ απφδνζε ζηελ αλΪπηπμε γηα ηηο ηΫζζεξηο θαηεγνξέεο ρσξψλ παξνπζηΪδεη νξηζκΫλεο 

νκνηφηεηεο θαη νξηζκΫλεο δηαθνξΫο (ΓηΪγξακκα 5). ε φιεο ηηο θαηεγνξέεο, νη πην ηζρπξνέ 

θαζνδεγεηΫο εέλαη ε Παξαγσγά (Throughputs), ηα ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ     θαη ε 

ππνζηάξημε (Finance and support) θαη νη Αλζξψπηλνη πφξνη (Human resources). Οη κΫηξηνη 

θαηλνηφκνη θαη νη ρψξεο πνπ ηνπο αθνινπζνχλ εκθαλέδνπλ βειηηψζεηο ζηηο ΟηθνλνκηθΫο 

ζπλΫπεηεο (Economic effects), ζηνπο Γεζκνχο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Linkages & 

entrepreneurship) θαη ζηηο ΔηαηξηθΫο επελδχζεηο (Firm investments), ελψ νη εγΫηεο θαη νη 

αθφινπζνη παξνπζηΪδνπλ θαηΪ κΫζν φξν ζηαζεξφηεηα ά κεέσζε ζ‟ απηΪ ηα κεγΫζε εθηφο 

απφ ηηο ΔηαηξηθΫο επελδχζεηο. Σξεηο θαηεγνξέεο εκθαλέδνπλ κεέσζε ζηε δηΪζηαζε ησλ 

Καηλνηφκσλ (Innovators dimension) θαη κφλν νη ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ (Catching-up 

countries) δεέρλνπλ θΪπνηα βειηέσζε. Σν ΓηΪγξακκα 5 επηβεβαηψλεη φηη ε ζπλνιηθά 

δηαδηθαζέα ζπζρΫηηζεο πνπ θαέλεηαη ζην ΓηΪγξακκα 3 γεληθΪ ζπκβαέλεη θαη γηα θΪζε 

κΫγεζνο θαηλνηνκέαο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 5 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΥΧΡΧΝ: ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΑ ΓΗΑΣΑΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ζΫζεηο πνπ ιακβΪλνπλ νη ρψξεο γηα θΪζε κΫγεζνο παξνπζηΪδνληαη ζηα ΓηαγξΪκκαηα 6 

θαη 7. Απφ ηα δηαγξΪκκαηα θαέλεηαη φηη νη εγΫηεο (Innovation leaders0 θπξηαξρνχλ θαηΪ 

κΫζν φξν θαη αθνινπζνχλ νη αθφινπζνη ζηελ θαηλνηνκέα (Innovation followers) 

(ΓηΪγξακκα 6). ηελ αλΪπηπμε θπξέαξρνη εέλαη νη κΫηξηνη θαηλνηφκνη (Moderate 

innovators) θαη νη ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ (Catching-up countries) ζε φια ηα κεγΫζε 

(ΓηΪγξακκα 7). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 6 

ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΑΝΑ ΓΗΑΣΑΖ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7 

ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑ ΓΗΑΣΑΖ 
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6.2.4  Ζ Απφδνζε Σσλ 27 Κξαηψλ Μειψλ Σεο Δ.Δ. 

 

Ζ αλΪιπζε γηα ηελ θιέκαθα πνπ αθνξΪ ηελ αλΪπηπμε ζηελ θαηλνηνκέα ησλ 27 θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΔΔ-27) παξνπζηΪδεη Ϋλα πνζνζηφ εηάζηαο αλΪπηπμεο ζην 1,8% γηα ηελ 

πεξένδν κηαο πεληαεηέαο. Απηά ε βειηέσζε αθνξΪ ζπγθεθξηκΫλα ηνπο Αλζξψπηλνπο 

πφξνπο (2,3%), ηα ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ θαη ηελ ππνζηάξημε (Finance and support) (6,5%) 

θαη ηελ Παξαγσγά (Throughputs) (3,8%), φπνπ νη ΔΔ-27 παξνπζέαζαλ κεγαιχηεξε πξφνδν 

ζπγθξηηηθΪ κε ην 2005 (ΓηΪγξακκα 8). ηηο ΟηθνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο (Economic effects) 

(0,9%) ε βειηέσζε εέλαη κηθξά θαη ζηηο ΔηαηξηθΫο επελδχζεηο (Firm investments) (-0,4%), 

ζηνπο Γεζκνχο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Linkages & entrepreneurship) (-0,6%) θαη 

ζηνπο Καηλνηφκνπο (Innovators) (-1,33%) ε βειηέσζε εέλαη ρεηξφηεξε. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 

ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΑΝΑ ΓΔΗΚΣΖ  ΓΗΑ ΣΑ 27 ΚΡΑΣΖ-ΜΔΛΖ ΣΖ Δ.Δ.  
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6.2.5  Γεθχξσζε Σνπ ΥΪζκαηνο Σεο Δπξψπεο Με Σηο Ζ.Π.Α. Καη Σελ 

Ηαπσλέα 

 

Ζ αλΪιπζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε επέπεδν Δ.Δ. επηζεκαέλεη νπζηαζηηθΫο βειηηψζεηο θαη ζε 

απφιπηα κεγΫζε (ζε ζρΫζε κε πξηλ απφ πΫληε ρξφληα) θαη ζε ζρΫζε κε ηηο Ζ.Π.Α. θαη 

ηελ Ηαπσλέα. Ζ ζχγθξηζε κε κηα επξχηεξε νκΪδα ρσξψλ επέζεο θαηαδεηθλχεη φηη ε Δ.Δ. 

πξννδεχεη ηθαλνπνηεηηθΪ ζε ζρΫζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκέεο. ·ρεη ζεκεησζεέ 

ηδηαέηεξε πξφνδνο σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ θαηλνηνκέα (πηπρηνχρνη, 

ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε), ηελ επξπδσληθά πξφζβαζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

θεθαιαένπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Χζηφζν, εμαθνινπζνχλ λα δηαπηζηψλνληαη 

αλεπΪξθεηεο ζηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ, κε ηελ Δ.Δ. λα Ϋπεηαη ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

ηεο Ηαπσλέαο ζηηο δαπΪλεο Δ&Α θαη ΣΠ. Δπέζεο, παξΪ ην πφξηζκα ησλ εθζΫζεσλ γηα 

ηε ζεκαζέα ηεο κε ηερλνινγηθάο θαηλνηνκέαο, νη δαπΪλεο ησλ επηρεηξάζεσλ ηεο Δ.Δ. 

γηα ηΫηνηεο θαηλνηνκηθΫο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. θαηΪξηηζε, ζρεδηαζκφο, κΪξθεηηλγθ, 

λΫνο εμνπιηζκφο) Ϋρνπλ κεησζεέ. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΘΔΖ 
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6.3  Γηεζλνπνέεζε 

 

Ζ Ϋθηαζε ζηελ νπνέα νη επηρεηξάζεηο κηαο ρψξαο, νη νξγαληζκνέ θαη νη βηνκεραλέεο 

ζπλδΫνληαη κε πφξνπο θαη δπλαηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη Ϋμσ απφ ηε ρψξα εέλαη 

πηζαλφ λα επεξεΪζεη ζεηηθΪ ηελ απφδνζε θαηλνηνκέαο εθεέλεο ηεο ρψξαο. Αληηζηξφθσο, 

εηαηξεέεο θαη ρψξεο ηζρπξΫο ζηελ θαηλνηνκέα εέλαη πην πηζαλφ λα εέλαη ηθαλΫο λα 

αληαγσληζηνχλ κε επηηπρέα ζε δηεζλεέο ζΫζεηο. ΑπηΫο νη πξνηΪζεηο ζηεξέδνληαη ζε 

ζεσξεηηθά αλΪιπζε θαη ππνζηεξέδνληαη κε εκπεηξηθΫο απνδεέμεηο γηα δηΪθνξεο ρψξεο.  

ε φξνπο πνιηηηθάο, ε ζρΫζε κεηαμχ θαηλνηνκέαο θαη δηεζλνπνέεζεο ζεκαηνδνηεέ 

ηελ εθαξκνγά θαη ησλ δχν γηα ηελ απφδνζε ησλ ρσξψλ. Ζ αιιεινζπζρΫηηζε κεηαμχ ησλ 

δχν ππνδεηθλχεη φηη νη δεκφζηεο αξρΫο ζα πξΫπεη λα ζθεθηνχλ ζνβαξΪ ηε δεκηνπξγέα 

ζπλδΫζκσλ κεηαμχ ηεο ππνζηάξημάο ηνπο γηα επηρεηξάζεηο θαη  ηεο ππνζηάξημεο γηα 

δηεζλνπνέεζε. Ζ δπλαηά ζρΫζε κεηαμχ απφδνζεο θαηλνηνκέαο θαη κεηαθέλεζεο 

εθπαηδεπκΫλνπ πξνζσπηθνχ, ππνδειψλεη φηη ε πνιηηηθά θαηλνηνκέαο ζα κπνξνχζε ρξάζηκα 

λα ζηεξέμεη πνιηηηθΫο νη νπνέεο ππνζηεξέδνπλ ηε δηεζλά θηλεηηθφηεηα, ηελ εθπαέδεπζε θαη 

ηηο κεηαζΫζεηο. 

 

 

6.4  Ο Απφερνο Σεο Οηθνλνκηθάο Κξέζεο  

 

Ζ νηθνλνκηθά θξέζε ε νπνέα μεθέλεζε ην 2007 νδάγεζε ζε κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθά 

πηψζε. Απηφ εέρε ζαλ απνηΫιεζκα αξρηθΪ ηελ πηψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνζνζηψλ 

αλΪπηπμεο θαη σο επαθφινπζν κηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεέσζε ζε πνιιΫο ρψξεο. Οη 

δεέθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη εθεέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ EIS, παξακΫλνπλ ζηαζεξνέ γηα Ϋλα ά πεξηζζφηεξα Ϋηε θαη απφ 

εθεέ θαη πΫξα δελ απνθαιχπηνπλ εμνινθιάξνπ ηνλ απφερν ηεο θξέζεο ε νπνέα 

απνγεηψζεθε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2008. 

·λα δεκνζέεπκα, πνπ δηεμάρζε ηνλ Απξέιην ηνπ 2009, ζηεξέρηεθε ζηελ αλΪιπζε 

ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋξεπλα γηα ην βαξφκεηξν ηεο θαηλνηνκέαο ην 2009 γηα ηηο θαηλνηφκεο 

εηαηξεέεο ζηνπο ΔΔ-27. Σα δεδνκΫλα ηεο Ϋξεπλαο απνδεηθλχνπλ φηη ην 23% ησλ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξάζεσλ κεέσζε ηηο δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα ζαλ Ϋλα Ϊκεζν απνηΫιεζκα 

ηεο νηθνλνκηθάο πηψζεο, θαη φηη ην 29% ησλ εηαηξεηψλ πξνζδνθΪ νη δαπΪλεο γηα 

θαηλνηνκέα γηα ην 2009 λα εέλαη ρακειφηεξεο απφ ην 2008. Απηφ δεέρλεη κηα αμηνζεκεέσηε 
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κεηαβνιά απφ ηελ πεξένδν 2006-2008 φπνπ κφλν ην 9% ησλ επηρεηξάζεσλ εέρε κεηψζεη ηηο 

δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα. Ζ ζπγθεθξηκΫλε αλΪιπζε ρξεζηκνπνηεέ κηθξννηθνλνκηθΪ 

δεδνκΫλα απφ ηελ Ϋξεπλα γηα λα αλαιχζεη πνηνη παξΪγνληεο εκθαλέδνληαη λα Ϋρνπλ 

επεξεΪζεη ηελ απφθαζε ησλ επηρεηξάζεσλ λα κεηψζνπλ ηηο δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα θαη γηα 

λα κειεηάζεη πνηεο ζα κπνξνχζαλ εέλαη νη καθξνπξφζεζκεο ζπλΫπεηεο απηάο ηεο 

θαηΪζηαζεο. Σα θχξηα επξάκαηα εέλαη ηα εμάο: 

 Δπηρεηξάζεηο πνπ εέλαη πην θαηλνηφκεο εέλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πεξηθφςνπλ ηηο 

δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα.  

 Δπηρεηξάζεηο πνπ επηδηψθνπλ πην επξεέο ζηξαηεγηθΫο θαηλνηνκέαο εέλαη ζε νξηζκΫλεο 

πεξηπηψζεηο ιηγφηεξν πηζαλφ λα πεξηνξέζνπλ ηηο δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα. 

 Ζ δεκφζηα ππνζηάξημε εκθαλέδεηαη λα Ϋρεη βνεζάζεη ηηο εηαηξεέεο λα δηαηεξάζνπλ ηηο 

δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα. 

 Δηαηξεέεο νη νπνέεο εμππεξεηνχλ δηεζλεέο αγνξΫο θαη δεκφζηεο πξνκεζεπηηθΫο αγνξΫο 

εέλαη πην πηζαλφ λα κεηψζνπλ ηηο δαπΪλεο γηα θαηλνηνκέα. 

 Σν κΫγεζνο ηεο εηαηξεέαο δε θαέλεηαη λα απνηειεέ ζρεηηθφ παξΪγνληα.  

 

 

6.5  Δπελδχζεηο Σεο Δ.Δ. Καη Σεο ΔιιΪδαο ηελ Καηλνηνκέα  

 

χκθσλα κε ην λΫν ζρΫδην γηα ηελ ελέζρπζε ηνπ ηνκΫα ηεο ·ξεπλαο θαη ηελ Καηλνηνκέαο 

γηα ην 2010 ζα δηαηεζνχλ πΪλσ απφ 400 εθαη. επξψ ζηνλ ηνκΫα ηεο ·ξεπλαο, ελψ πεξέπνπ 

136 Καηλνηφκεο ΓξΪζεηο κε πξνυπνινγηζκφ 82 εθαη. επξψ Ϋρνπλ άδε εγθξηζεέ. 

ΑλακΫλεηαη λα πξνθεξπρζνχλ ΓξΪζεηο χςνπο 320 εθαη. επξψ κΫρξη ην ηΫινο ηνπ 2010.  

ΠαξΪιιεια, ε Δ.Δ. αλαθνέλσζε φηη ην 2011 ζα επελδχζεη 6,4 δηζ. επξψ γηα ·ξεπλα 

θαη Καηλνηνκέα. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζηφρνο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο εέλαη ε 

δεκηνπξγέα πεξηζζφηεξσλ απφ 165 ρηιηΪδσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο θαη ε αλΪπηπμε κηαο 

αληαγσληζηηθάο θαη «πξΪζηλεο» Δπξψπεο. Ζ Maire Geoghegan-Quinn, Δπξσπαέα 

Δπέηξνπνο γηα ηελ ·ξεπλα θαη Καηλνηνκέα, αλΪθεξε φηη «ε ·ξεπλα θαη ε Καηλνηνκέα εέλαη 

ν κφλνο Ϋμππλνο θαη κε δηΪξθεηα δξφκνο εμφδνπ απφ ηελ θξέζε, πξνο κέα αεηθφξν θαη 

θνηλσληθΪ δέθαηε αλΪπηπμε», αλΫθεξε ηνλέδνληαο φηη «δελ ππΪξρεη Ϊιινο δξφκνο γηα ηε 

δεκηνπξγέα θαιψλ θαη θαινπιεξσκΫλσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο πνπ ζα αληΫρνπλ ζηηο πηΫζεηο 

ηεο παγθνζκηνπνέεζεο».   
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Οη πφξνη ζα ζηξαθνχλ ζε ηνκεέο ·ξεπλαο ζρεηηθνχο κε ηελ θιηκαηηθά αιιαγά, ηελ 

ελΫξγεηα, ηελ πγεέα θαη ηελ γάξαλζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θ.Ϊ. Σν πξφγξακκα 

εθηηκΪηαη φηη ζα ην αμηνπνηάζνπλ πεξέπνπ 16.000 εξεπλεηηθνέ θνξεέο θαη επηρεηξάζεηο. 

 

 

6.6  Σν Πξνθέι Σεο ΔιιΪδαο ηνλ ΣνκΫα Σεο Καηλνηνκέαο
62

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10 

ΟΗ ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

 

 

 

Γηα ηελ ΔιιΪδα, κηα ρψξα πνπ αλάθεη ζηνπο κΫηξηνπο θαηλνηφκνπο (Moderate innovators), 

ε απφδνζε ηεο θαηλνηνκέαο βξέζθεηαη θΪησ απφ ηνλ κΫζν επξσπατθφ φξν θαη ην πνζνζηφ 

βειηέσζεο εέλαη πςειφηεξν απφ εθεέλν ησλ ΔΔ-27. ρεηηθά ηζρχ, ζε ζχγθξηζε κε ηε κΫζε 

απφδνζε ηεο ρψξαο, παξνπζηΪδεηαη ζηνπο δεζκνχο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Linkages 

& entrepreneurship), ζηνπο θαηλνηφκνπο (Innovators) θαη ζηηο νηθνλνκηθΫο ζπλΫπεηεο 

(Economic effects) θαη ζρεηηθά αδπλακέα εκθαλέδεηαη ζηηο εηαηξηθΫο επελδχζεηο (Firm 

investments) θαη ζηελ παξαγσγά (Throughputs). 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ πΫληε ηειεπηαέσλ εηψλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ θαη ε 

ππνζηάξημε (Finance and support), ε παξαγσγά (Throughputs) θαη νη νηθνλνκηθΫο 

ζπλΫπεηεο (Economic effects) απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο νδεγνχο βειηέσζεο ζηελ 

θαηλνηνκέα, ηδηαέηεξα ζαλ απνηΫιεζκα ηεο ηζρπξάο αλΪπηπμεο ζε θεθΪιαηα 
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 Pro Inno Europe, Innometrics (2009), “European Innovation Scoreboard 2009, Comparative Analysis of 

Innovation Performance”. 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (24,1%), εέζνδν ζηελ επξσδσληθφηεηα απφ ηηο επηρεηξάζεηο 

(35,4%), θνηλνηηθΪ ζρΫδηα (34,2%) θαη λΫεο πσιάζεηο ζηελ αγνξΪ (32,8%). Ζ απφδνζε ζε 

εηαηξηθΫο επελδχζεηο Ϋρεη ρεηξνηεξΫςεη, ιφγσ κηαο κεέσζεο ζε επηρεηξεζηαθΫο δαπΪλεο γηα 

Δ&Α (-4,5%) θαη δαπΪλεο γηα Δ&Α κε θαηλνηφκεο (-22,7%). 

 

6.6.1. Έιιελεο Καη Καηλνηνκέα 

 

Ζ Ϋλλνηα ηεο θαηλνηνκέαο βξέζθεηαη παγθνζκέσο ζην θΫληξν θΪζε ζπδάηεζεο γηα ηελ 

αλΪπηπμε. ΠαξαδνζηαθΪ, ηα πξνγξΪκκαηα Καηλνηνκέαο απνηεινχζαλ εμΫιημε ά 

ππνζχλνιν ησλ πξνγξακκΪησλ ·ξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο, ελψ ηα πξνγξΪκκαηα 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχζαλ εμΫιημε ησλ πξνγξακκΪησλ 

Απαζρφιεζεο. άκεξα, φκσο, σξηκΪδεη ε ηδΫα φηη ε θαηλνηνκέα εέλαη κηα Ϋλλνηα πνπ 

θηλεέηαη νξηδφληηα αλΪκεζα ζε απηΫο ηηο δχν θαηεγνξέεο, ελψ ε Ϋλλνηα ηεο αλνηρηάο 

θαηλνηνκέαο επεθηεέλεη ηνλ νξέδνληα ηεο θαηλνηνκέαο πην πΫξα απφ ηελ πξσηνγελά Ϋξεπλα. 

Σν ΜΪξηην ηνπ 2008 ν ΗΟΒΔ εθπφλεζε κηα κειΫηε
63

 ε νπνέα απνδεέρζεθε πνιχ 

ρξάζηκε. Καη απηφ γηαηέ ηα απνηειΫζκαηα θαη ηα επξάκαηΪ ηεο καο βνεζνχλ λα 

γλσξέζνπκε πνχ αθξηβψο βξέζθεηαη ε ρψξα καο ζηνλ ηνκΫα ηεο θαηλνηνκέαο ζπγθξηλφκελε 

κε ηνπο ππφινηπνπο εηαέξνπο ΔΔ-27. Σν βαζηθφ ζπκπΫξαζκα εέλαη φηη ε ΔιιΪδα πζηεξεέ 

ζεκαληηθΪ ζε θαηλνηνκηθά δξαζηεξηφηεηα. Ζ ΔιιΪδα εκθαλέδεη γεληθΪ ρακειΫο επηδφζεηο 

ζε ηερλνινγηθΫο θαηλνηνκέεο, αιιΪ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε κε ηερλνινγηθΫο θαηλνηνκέεο. 

Ο ηδησηηθφο ηνκΫαο ηδηαηηΫξσο δαπαλΪ πνιχ ιέγα πνζΪ ζε Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε, κε 

αληέζηνηρα θησρΪ απνηειΫζκαηα ζε θαηλνηνκέα.  

Γεληθφηεξα, φκσο, ην πξφβιεκα βξέζθεηαη ζηε ρακειά απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ιεγφκελνπ «Σξηγψλνπ ηεο Γλψζεο», δειαδά ηεο Παηδεέαο, ηεο ·ξεπλαο θαη ΑλΪπηπμεο θαη 

ηεο Καηλνηνκέαο. Ζ κεγΪιε πξφθιεζε, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζάκεξα ζηελ ΔιιΪδα, 

εέλαη πψο λα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ. Απηφ Ϋρεη κεγΪιε ζεκαζέα 

γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επεκεξέα. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα δελ εέλαη κφλν ζΫκα 

ζρεηηθψλ ηηκψλ ά ζρεηηθψλ κηζζψλ. ·ρεη εμέζνπ, ά αθφκα πεξηζζφηεξν, λα θΪλεη κε ην 

ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν, ηελ πνηφηεηα, ηε δηαθνξνπνέεζε ηνπ πξντφληνο. Δθεέ πζηεξεέ ε 

ειιεληθά νηθνλνκέα: Γελ επελδχεη ζηελ Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε, δελ θαηλνηνκεέ, κε 

απνηΫιεζκα λα πζηεξνχλ ζε πνηφηεηα θαη ηερλνινγηθφ πεξηερφκελν ηα πξντφληα ηεο. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ εέλαη φηη ν βαζκφο θΪιπςεο ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ κΫζεο θαη 

                                                 
63

 ΙΟΒΔ: Καινοηομία ηυν Δλληνικών Δπισειπήζευν και Κλάδοι Ττηλήρ Σεσνολογίαρ, Μάπηιορ 2008. 
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πςειάο ηερλνινγέαο απφ ηηο αληέζηνηρεο εμαγσγΫο εέλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζηελ ΔΔ-

27. 

ΠΗΝΑΚΑ 20 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖΝ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  

ΑΠΟ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΜΜΔ 

 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΑζηαζΫο ζεζκηθφ πιαέζην 
Γπζρεξαέλεη ηελ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζρεδηαζκφ καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ απφ ηηο ΜΜΔ. 

ΤςειΪ γξαθεηνθξαηηθΪ 

θφζηε 

Οη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθΫο δηαδηθαζέεο απνηεινχλ 

αλαζηαιηηθφ παξΪγνληα γηα πνιινχο επηρεηξεκαηέεο λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηΪ ηνπο. 

Αλαπνηειεζκαηηθά 

θαηαλνκά δαπαλψλ ζε 

Ϋξπλα θαη ηερλνινγέα 

Οη πξνζπΪζεηεο ηεο ρψξαο λα αλαπηχμεη ηελ Ϋξεπλα θαη 

ηερλνινγέα ζα πξΫπεη λα ζηξαθνχλ θαη ζηε βειηέσζε ηεο 

θαηαλνκάο ησλ δαπαλψλ. 

Διιηπάο ελεκΫξσζε γηα 

ρξεκαηνδνηηθΫο πεγΫο 

ΠνιιΫο ΜΜΔ δε γλσξέδνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθΫο πεγΫο (π.ρ. 

επηδνηάζεηο) απφ ηηο νπνέεο κπνξνχλ λα αληιάζνπλ θεθΪιαην 

γηα λα ρξεκαηνδνηάζνπλ ηηο θαηλνηνκηθΫο ηνπο πξνζπΪζεηεο. 

Έιιεηςε θνπιηνχξαο 

θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Οθεέιεηαη ζε κεγΪιν βαζκφ ζην θφβν πνπ Ϋρνπλ νη ΜΜΔ γηα 

ηελ θαηλνηνκέα, θαζψο ηελ Ϋρνπλ ζπλδΫζεη κε ηηο κεγΪιεο 

επηρεηξάζεηο, πςειφ ξέζθν, θαη ξηδηθΫο κνξθΫο θαηλνηνκέαο. 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Παξαδνζηαθά δνκά-  Μηθξφ 

ΜΫγεζνο 

Σν κηθξφ κΫγεζνο ησλ επηρεηξάζεσλ θαη ν νηθνγελεηαθφο ηνπο 

ραξαθηάξαο νδεγεέ ζηε ζπγθΫληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ιέγα (ά αθφκα θαη Ϋλα) Ϊηνκα πεξηνξέδνληαο 

ηελ νκαδηθά δεκηνπξγηθφηεηα πνπ απνηειεέ παξΪγνληα 

εληζρπηηθφ ηεο θαηλνηνκέαο. 

ΔζσζηξΫθεηα 

Ζ εζσζηξΫθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ ηηο απνηξΫπεη 

απφ ζπλεξγαζέεο κε Ϊιιεο επηρεηξάζεηο θαη παλεπηζηάκηα / 

εξεπλεηηθΪ θΫληξα, πεξηνξέδνληαο ηελ αληαιιαγά 

ηερλνγλσζέαο θαη πξαθηηθψλ. 

Φφβνο απνηπρέαο 

Οη ΜΜΔ δηαηεξνχλ κηα αξλεηηθά ζηΪζε απΫλαληη ζην 

επηρεηξεκαηηθφ ξέζθν, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκΫλσλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ πνπ δηαζΫηνπλ. 

 

Οη ρακειΫο δαπΪλεο γηα Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε ζηελ ΔιιΪδα θαη ηα πξνβιάκαηα 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε απνπζέα ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ θαη 

ηεο βηνκεραλέαο, θαζψο θαη ηα επελδπηηθΪ θέλεηξα γηα ηα πξψηα ζηΪδηα ηεο θαηλνηνκηθάο 
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δξαζηεξηφηεηαο, εέλαη κεξηθνέ απφ ηνπο παξΪγνληεο πνπ ζπκβΪινπλ ζηε ρακειά θαηΪηαμε 

ηεο ρψξαο καο ζηνπο γεληθνχο δεέθηεο ηεο θαηλνηνκέαο. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, ε ΔιιΪδα 

Ϋρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηνπο ηνκεέο ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο δηΪρπζεο ηεο θαηλνηνκέαο, 

κΫζσ ηεο ελδνεηαηξηθάο θαηλνηνκέαο ζηελ επηρεέξεζε ά ηεο ελζσκΪησζεο πξντφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ λΫσλ γηα ηελ εηαηξεέα, αιιΪ φρη λΫσλ γηα ηελ αγνξΪ. 

Ζ θαηλνηνκέα εέλαη επηζηεκνληθά, αιιΪ θαη επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβΪιινλ ζηελ ΔιιΪδα θαηαηΪζζεηαη πνιχ ρακειΪ ζηνπο δηεζλεέο 

δεέθηεο. Σα εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εέλαη θαη εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκέα. Σν έδην 

ζπκβαέλεη θαη κε ηελ Ϋληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξΫο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο 

ΟΟΑ θαηαηΪζζεη ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα πνιχ ρακειΪ ζηελ Ϋληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

Σν ειιεληθφ παξΪδνμν εέλαη φηη ελψ ν ·ιιελαο σο νληφηεηα θαη πξνζσπηθφηεηα 

κεηαθΫξεη ηελ θαηλνηνκέα ζηα γνλέδηΪ ηνπ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εμαηξεηηθΪ 

επηηπρεκΫλε πνξεέα ησλ Διιάλσλ κεηαλαζηψλ ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθΫο, επηρεηξεκαηηθΫο 

θαη εθπαηδεπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο αλΪ ηνλ πιαλάηε, αδπλαηεέ σο επέ ην πιεέζηνλ λα ηελ 

εθθξΪζεη ζε ζπιινγηθφ επέπεδν ζηελ έδηα ηνπ ηελ παηξέδα. 

Χζηφζν, απηφ δελ απνηειεέ κνλφδξνκν. ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ παξνχζα θαηΪζηαζε, 

ππΪξρεη ρψξνο γηα θαηλνηνκέα θαη ζηελ ΔιιΪδα. Καηλνηνκέα πνπ κπνξεέ λα μεθηλάζεη απφ 

εδψ θαη λα θαηαθηάζεη ηνλ θφζκν. ·ζησ θαη πην δχζθνια. 

Πξνθχπηεη επνκΫλσο κέα αληηθαηηθά εηθφλα. Απφ ηε κέα πιεπξΪ νη ρακειΫο 

επηδφζεηο ηεο ΔιιΪδαο ζε βαζηθνχο δεέθηεο θαλεξψλνπλ φηη θχξηεο παξΪκεηξνη ηνπ 

Δζληθνχ πζηάκαηνο θαηλνηνκέαο πζηεξνχλ ζε ζρΫζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκΫλεο 

ρψξεο. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο πνπ πηνζεηνχληαη δηεζλψο γηα ηελ 

θαηλνηνκηθά επέδνζε ησλ επηρεηξάζεσλ, νη ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο εκθαλέδνληαη λα 

θαηλνηνκνχλ. Απηά ε αληέθαζε εμεγεέηαη απφ ηε ζπλάζεο ζηξαηεγηθά ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξάζεσλ λα αξθνχληαη ζηελ πηνζΫηεζε-αθνκνέσζε ηεο θαηλνηνκέαο, ηελ πηνζΫηεζε 

ελζσκαησκΫλεο γλψζεο θαη ηερλνινγέαο πνπ αλαπηχρζεθε ζην εμσηεξηθφ, ρσξέο λα 

δαπαλνχλ πφξνπο ζηελ αλΪπηπμά ηεο. Άιισζηε Ϋλα απφ ηα βαζηθΪ εκπφδηα ζηελ αλΪπηπμε 

ηεο θαηλνηνκέαο ζρεηέδεηαη κε ην πςειφ θφζηνο ηεο. ΠξΪγκαηη, ην θφζηνο ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ πνπ ε δηαδηθαζέα ηεο θαηλνηνκέαο ελΫρεη, ε αλΪγθε δΫζκεπζεο πφξσλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε ξέζθν θαη ρσξέο ελδερνκΫλσο βξαρπρξφληα απνηειΫζκαηα, θαέλεηαη λα 

δξα αλαζηαιηηθΪ ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηελ ΔιιΪδα θαη νδεγεέ ηειηθΪ ζε 

πνιηηηθΫο επηδφηεζεο ηεο Ϋξεπλαο. πλεπψο ε ειιεληθά νηθνλνκέα βαζέδεηαη ζεκαληηθΪ 

ζηε κεηαθνξΪ ηερλνγλσζέαο θαη θαηλνηνκηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Σν εζληθφ πεξηβΪιινλ δε 

θαέλεηαη λα επηηξΫπεη ηε δεκηνπξγέα ησλ θαηΪιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ελέζρπζε ηεο 



 215 

ελδνγελνχο θαηλνηνκέαο ζηελ ΔιιΪδα, κε ην ειιεληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκέαο λα βξέζθεηαη 

κΪιινλ ζε πξψηκα ζηΪδηα αλΪπηπμεο. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, αλακθηζβάηεηα, ε ΔιιΪδα πζηεξεέ ζε θαηλνηνκέα. Οη πην 

αλεπηπγκΫλεο ρψξεο δηαζΫηνπλ θαιχηεξεο ππνδνκΫο πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο ηεο 

θαηλνηνκέαο, φκσο απηφ δε ζεκαέλεη φηη ε ΔιιΪδα αδπλαηεέ λα παξΪγεη θαηλνηνκέα θαη λα 

ηελ αμηνπνηάζεη. ΤπΪξρνπλ ειιεληθΫο επηρεηξάζεηο νη νπνέεο Ϋρνπλ ηελ επρΫξεηα λα 

πηνζεηνχλ θαηλνηφκεο ηδΫεο, λα ηηο πξνζαξκφδνπλ, λα ηηο ειιελνπνηνχλ, αιιΪ θαη λα ηηο 

εμειέζζνπλ ζε θΪπνην βαζκφ. Ζ Follie-Follie θαη ηα θαιιπληηθΪ ΚΟΡΡΔ εέλαη δχν 

επηρεηξάζεηο φπνπ ε θαηλνηνκέα ζπλδπΪζηεθε κε φξακα, ηαιΫλην θαη ην θπξηφηεξν κε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν απνηΫιεζκα άηαλ ε δεκηνπξγέα δχν Διιεληθψλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξάζεσλ, νη νπνέεο δηαπξΫπνπλ. 

 

 

6.7  Καηλνηφκεο Δπηρεηξάζεηο ηνλ Διιεληθφ Καη Σν Γηεζλά Υψξν 

 

Σελ πξψηε ζΫζε ηεο θαηΪηαμεο ησλ πην θαηλνηφκσλ ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ 

θαηαιακβΪλεη ε Intracom, ζχκθσλα κε Ϋξεπλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλέαο γηα ηελ 

«Καηλνηνκέα θαη ηνλ Διιεληθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Υψξν» πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηελ 

εηαηξεέα εξεπλψλ θαη δεκνζθνπάζεσλ QED, ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Δπηθνηλσλέαο, 

ΜΫζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Παληεένπ Παλεπηζηεκένπ, κεηαμχ ζηειερψλ επηρεηξάζεσλ. 

πγθεθξηκΫλα, νη ειιεληθΫο εηαηξεέεο, νη νπνέεο Ϋρνπλ επηηχρεη πςειΫο επηδφζεηο 

θαη Ϋηζη Ϋρνπλ αμηνινγεζεέ απφ ηα ζηειΫρε ησλ επηρεηξάζεσλ, θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο εέλαη: 

Intracom, Goody‟s, ΠεηδεηΪθηο, ΓΔΛΣΑ, ΣηηΪλ, 3Δ, ΦΑΓΔ, Γεξκαλφο, Διαΐο, Chipita, 

ΚνξξΫο, Cosmote, Masticha Shops, Coco-Mat Folli-Fνllie. εκεηψλεηαη φηη εθηφο απφ ηε 

βαξχηεηα ηεο ζεηξΪο θαηΪηαμεο θΪζε εηαηξεέαο, ηδηαέηεξε ζεκαζέα Ϋρεη ε παξνπζέα ηεο 

εηαηξεέαο ζηε ιέζηα, αθνχ ε ιέζηα απηά βαζέδεηαη ζε απζφξκεηεο αλαθνξΫο. 

Αληέζηνηρα, σο νη 15 πην θαηλνηφκεο δηεζλεέο εηαηξεέεο αλαδεηθλχνληαη νη εμάο, 

θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο: Microsoft, Apple, Sony, Nokia, Google, Zara, Coca-Cola, Procter 

& Gamble, Easy Jet, ΗΚΔΑ, Dell, Nike, Toyota, Vodafone, Sony-Ericsson. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 Ζ παξνχζα θαηΪζηαζε 

 

εκαληηθΫο πξνζπΪζεηεο θαηαβΪιινπλ νη κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο ·λσζεο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε ζηνπο ηνκεέο ηεο 

ηερλνινγέαο, εθαξκφδνληαο θνηλά ζηξαηεγηθά αλΪπηπμεο. Αλ θαη νη δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κειψλ εέλαη πνιχ κεγΪιεο, δεδνκΫλνπ φηη ρψξεο φπσο ε νπεδέα θαη ε Γεξκαλέα 

δηαζΫηνπλ καθξφρξνλε εκπεηξέα ηφζν ζηελ θαηαζθεπά ζπζηεκΪησλ πςειάο ηερλνινγέαο, 

φζν θαη ζηελ εθαξκνγά ηνπο, εληνχηνηο θΪπνηεο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο, νη νπνέεο Ϋσο 

ηψξα εέραλ κεέλεη πέζσ, αλαπηχζζνπλ κεγΪιε ηαρχηεηα, ψζηε λα πξνιΪβνπλ ηηο εμειέμεηο. 

Ζ ΔιιΪδα, γηα παξΪδεηγκα, αλ θαη Ϋσο ηψξα εέρε κεέλεη πέζσ, εληνχηνηο, ηψξα 

θαέλεηαη δηαηεζεηκΫλε λα επελδχζεη ζεκαληηθΪ θνλδχιηα ζηνλ ηνκΫα ηεο Ϋξεπλαο θαη 

ηερλνινγέαο, αμηνπνηψληαο ηα πξνλφκηα πνπ Ϋρεη ε ΔλσκΫλε Δπξψπε. Ζ θαηΪηαμε ηεο 

ΔιιΪδαο ζηελ ηξέηε θαηεγνξέα (κΫηξηνη θαηλνηφκνη) νθεέιεηαη ζηηο «πνιχ ρακειΫο» 

επελδχζεηο ησλ επηρεηξάζεσλ ζηελ Ϋξεπλα, ζηελ ειΪρηζηε δηεέζδπζε ηνπ «επξπδσληθνχ» 

δηαδηθηχνπ, ζην γεγνλφο φηη ην “venture capital” βξέζθεηαη ζε λεπηαθφ ζηΪδην θαη ζηελ 

πνιχ κηθξά ζπκκεηνρά ησλ εξγαδνκΫλσλ ζηε δηα βένπ θαηΪξηηζε. Σα ειπηδνθφξα ζηνηρεέα 

εέλαη ε ζεκαληηθά αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ππεξεζέεο πςειάο ηερλνινγέαο θαη ε 

παλεπηζηεκηαθά Ϋξεπλα. 

ηελ ΔλσκΫλε Δπξψπε, παξαηεξεέηαη ζεκαληηθά βειηέσζε ηα ηειεπηαέα ρξφληα, 

αθφκα φκσο ε Ακεξηθά θξαηΪεη γεξΪ ηα «ζθάπηξα» ζηελ εθαξκνγά πςειάο ηερλνινγέαο 

θαη φπσο θαέλεηαη ζα πξΫπεη λα θαηαβιεζνχλ ζεκαληηθΫο πξνζπΪζεηεο ψζηε νη επξσπατθΫο 

επηρεηξάζεηο λα πεηχρνπλ ην επέπεδν ησλ Ζ.Π.Α. 

Μεξέδην επζχλεο ζηηο δηαθνξΫο πνπ παξαηεξνχληαη ηφζν θαηΪ ρψξα ζηελ Δ.Δ., φζν 

θαη ζε ζρΫζε κε ηηο Ζ.Π.Α. Ϋρεη ε ηδησηηθά πξσηνβνπιέα γηα ηελ επηδφηεζε ζηνπο ελ ιφγσ 

ηνκεέο. Ζ εκπεηξέα απνδεηθλχεη φηη ε εθαξκνγά πνιηηηθάο απφ ην δεκφζην ηνκΫα, δέλεη 

θνηλά θαηεχζπλζε ζηελ Ϋξεπλα θαη αλΪπηπμε ζηνπο ηνκεέο ηεο ηερλνινγέαο, Ϋλαληη ηεο 

εθαξκνγάο ηδησηηθάο πξσηνβνπιέαο ζηηο κηθξνκεζαέεο επηρεηξάζεηο. 

Οη επελδχζεηο ζηε λΫα ηερλνινγέα ζπγθεληξψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθΫξνλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξψπεο, πξνβιΫπνληαο κΪιηζηα ηελ παξνρά 

ζεκαληηθψλ θνλδπιέσλ, ψζηε ην «εγρεέξεκα» λα Ϋρεη ηα θαιχηεξα δπλαηΪ απνηειΫζκαηα. 

Μέα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ εγγπψληαη ηελ επηηπρέα ησλ πξνγξακκΪησλ απνηειεέ ε 
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εθπαέδεπζε ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ, κΫζα απφ κειεηεκΫλα θαη «εμεηδηθεπκΫλα» 

πξνγξΪκκαηα. 

Δθηφο απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε, εμέζνπ ζεκαληηθνέ ηνκεέο γηα εγγπεκΫλεο απνδφζεηο 

εέλαη ε βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο δηαδηθαζέαο, ηνπ λνκηθνχ πιαηζένπ θαη ε παξνρά 

θηλάηξσλ γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ. 

Μηα ζεκαληηθά παξΪκεηξν, ζηελ νπνέα ε Δπξσπατθά ·λσζε δέλεη Ϋκθαζε –ε 

νπνέα κΪιηζηα ζεσξεέηαη ην «θιεηδέ» γηα ηελ πεηπρεκΫλε απφδνζε ησλ πξνγξακκΪησλ– 

απνηειεέ ε επέηεπμε ζπκθσλέαο γηα ζπλεξγαζέα κε ηα Παλεπηζηάκηα θαη ηηο εμεηδηθεπκΫλεο 

εηαηξεέεο. 

 

 Ση πξΫπεη λα γέλεη 

 

Ζ Δπξψπε γεληθφηεξα θαη ε ΔιιΪδα εηδηθφηεξα κπνξνχλ λα παξνπζηΪζνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζηνλ ηνκΫα ηεο θαηλνηνκέαο, Ϊμηεο λα αλακεηξεζνχλ αθφκα θαη εθεέλεο ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη Ϊιισλ ηζρπξψλ θξαηψλ, αξθεέ λα αθνινπζάζνπλ ηε ζσζηά ζηξαηεγηθά. 

 

Ζ θαηλνηνκέα γηα λα αλζέζεη ζε κηα ρψξα πξνυπνζΫηεη:  

1. ηε ξαγδαέα θαη Ϊκεζε βειηέσζε ηνπ επηπΫδνπ ηεο παξερνκΫλεο εθπαέδεπζεο ζε φιεο ηηο 

βαζκέδεο,  

2. ηε δηαζχλδεζε ησλ παλεπηζηεκέσλ κε ηηο επηρεηξάζεηο,  

3. ηελ αλΪπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηα παλεπηζηάκηα ά / θαη ηνπο έδηνπο ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηεο θαηλνηνκέαο ψζηε λα δεκηνπξγεέηαη ηειηθφ πξντφλ 

4. ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κΫζσ επελδπηηθψλ θεθαιαέσλ ζε κηθξΫο επηρεηξάζεηο 

πινπνέεζεο θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ιχζεσλ, πξντφλησλ. 

 

Με γλψκνλα ηελ ηαρεέα κεηΪβαζε ησλ επηρεηξάζεσλ ζηελ νηθνλνκέα ηεο γλψζεο ν 

χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Βνξεένπ ΔιιΪδνο, πξνηεέλεη ηηο αθφινπζεο παξεκβΪζεηο: 

 

 πλεράο Αμηνιφγεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ ΚΫληξσλ θαη Παλεπηζηεκέσλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ζπλΪξηεζε απηψλ κε ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ Ϋξεπλαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλΪγθεο ηεο αγνξΪο. 

 χζηαζε θαηΪιιεισλ κεραληζκψλ δηΪγλσζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ 

επηρεηξάζεσλ, πξνψζεζεο θαηλνηνκηψλ θαη ππνζηάξημεο ζε δεηάκαηα 
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ρξεκαηνδφηεζεο – Γηαζχλδεζε απηψλ κε ηηο πθηζηΪκελεο δνκΫο επηρεηξεκαηηθάο 

ζηάξημεο (π.ρ. ΔξεπλεηηθΪ Ηλζηηηνχηα θαη Παλεπηζηάκηα, ΣερλνινγηθΫο Δηαηξέεο 

ΓΓΔΣ) θαη πινπνέεζε κΫηξσλ θαη βΫιηηζησλ πξαθηηθψλ δηΪδνζεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο επηζηεκνληθΫο θαη ηερλνινγηθΫο επθαηξέεο ζηελ επηρεηξεκαηηθά 

θνηλφηεηα . 

 Απφδνζε εθηεηακΫλσλ θηλάηξσλ (θΪιπςε κΫξνπο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο, θνξναπαιιαγΫο, δεκηνπξγέα πεξηθεξεηαθψλ θνξνινγηθψλ απνζεκΪησλ 

γηα θαηλνηφκεο επελδχζεηο θ.Ϊ.) ζε λΫεο θαηλνηφκεο επηρεηξάζεηο, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγέα ελφο αλΪινγνπ θξέζηκνπ ππξάλα επηρεηξάζεσλ. 

 Καζνξηζκφο ζηφρσλ απφ ηε κεξηΪ ηεο πνιηηεέαο γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ 

επηρεηξάζεσλ ζηα εζληθΪ πξνγξΪκκαηα Δ&Α θαη αλΪπηπμε παξεκβΪζεσλ πνπ εέλαη 

πιάξσο ελαξκνληζκΫλεο κε ηελ αλαθνέλσζε ηεο Δ.Δ. «Δπελδχνληαο ζηελ Ϋξεπλα: 

ην πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηελ Δπξψπε».. 

 Γεκηνπξγέα Δπηζηεκνληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ ΠΪξθσλ ζηελ πεξηθΫξεηα – 

πξνζΫιθπζε κνλΪδσλ Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο απφ ην εμσηεξηθφ θαη 

ηελ ελδπλΪκσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ηεο ηνπηθάο βηνκεραλέαο θαη ησλ 

παλεπηζηεκέσλ.  

 πληνληζκφο Ηδησηηθψλ Γεκνζέσλ Δπηρεηξάζεσλ θαη Παλεπηζηεκέσλ, Πνιπηερλεέσλ, 

Δξεπλεηηθψλ ΚΫληξσλ, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφ κΪλαηδκελη.  

 Δλεξγνπνέεζε ησλ θξαηηθψλ θνξΫσλ ζηελ θαηεχζπλζε ππνζηάξημεο ηεο 

θαηλνηνκέαο ζηηο κηθξΫο θαη πνιχ κηθξΫο επηρεηξάζεηο.  

 

άκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηΫ, ε επηηπρέα ηεο Δπξψπεο ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ 

εμαξηΪηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαηλνηνκέαο πνπ δηαζΫηεη θαη νη νπνέεο 

βαζέδνληαη ζηε γλψζε. Ο ξφινο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο σο ππνζηεξηθηά ηνπ 

ηξηγψλνπ γλψζεο (εθπαέδεπζε – Ϋξεπλα –  θαηλνηνκέα) ρξεηΪδεηαη λα εληζρπζεέ. Ζ 

Δπξσπατθά Δπηηξνπά ζεσξεέ φηη ηα θξΪηε-κΫιε πξΫπεη λα ελζαξξχλνπλ ηα παλεπηζηάκηα 

λα επηηαρχλνπλ ηηο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ αλΪπηπμε κηαο «παηδεέαο θαηλνηνκέαο» κΫζσ, 

κεηαμχ Ϊιισλ, ελφο δπλακηθφηεξνπ θαη δηαδξαζηηθφηεξνπ καζεζηαθνχ πεξηβΪιινληνο θαη 

θηλάηξσλ πξνο ην πξνζσπηθφ λα αλακεηρζεέ ζε πξνγξΪκκαηα κε θαηλνηφκν δηΪζηαζε. 

Ο πην ζεκαληηθφο παξΪγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκέα, ν νπνένο ζα βνεζάζεη ηελ 

Δπξψπε λα βγεη ελδπλακσκΫλε απφ ηε ζχγρξνλε παγθφζκηα νηθνλνκηθά θξέζε, εέλαη φηη 

πξΫπεη λα βειηησζνχλ νη ζεζκνέ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηλνηνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηφζν 
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απφ δεκφζηνπο φζν θαη απφ ηδησηηθνχο θνξεέο. Σα επξσπατθΪ θξΪηε ζα πξΫπεη λα 

αληηιεθζνχλ ηηο νηθνλνκηθΫο πξνθιάζεηο, φρη σο απεηιά, αιιΪ σο επθαηξέα γηα ξαγδαέεο 

δηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο κε βΪζε ηε 

γλψζε. ΠξΫπεη λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ επαηζζεηνπνέεζε ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα γέλεη ε 

επηζηάκε κΫξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φισλ. 

 

ΚΪπνηεο θηλάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ θαηλνηνκέα ζηελ Δπξψπε εέλαη νη 

παξαθΪησ
64

: 

 

• Υξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ θαη πξντφλησλ  

• Υξεκαηνδφηεζε ζηξαηεγηθψλ ζρεδέσλ αλΪπηπμεο ηεο θαηλνηνκέαο ζηηο επηρεηξάζεηο 

• Υξεκαηνδφηεζε Παηεληψλ θαη ΓηπισκΪησλ Δπξεζηηερλέαο  

• Δλέζρπζε ηεο θαηλνηνκέαο ζηνλ πεξηβαιινληηθΪ επαέζζεην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ 

(EMAS – ECOLABEL) 

• Δλέζρπζε πξνγξακκΪησλ πνηφηεηαο (ISO, Total quality management, HACCP, θηι.) 

• ΠξνγξΪκκαηα πηζηνπνέεζεο ζπκβνχισλ επηρεηξάζεσλ απφ ην ΗΝΔΚΑ ζηελ θαηΪξηηζε 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ  

• ΑλΪπηπμε ρξεκαηνδνηηθψλ κΫζσλ ελέζρπζεο ηεο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξάζεσλ 

 

Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ζεκαζέα δελ Ϋρνπλ κφλν ηα πνζΪ πνπ δαπαλψληαη ζηελ θαηλνηνκέα, 

αιιΪ ην ηαιΫλην ησλ αλζξψπσλ θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ ηεο εηαηξεέαο, ψζηε λα 

επλνεέηαη ε θαηλνηνκέα. Ζ εγεζέα, ηα ηδαληθΪ θαη ηα νξΪκαηα πνπ εκθπζΪ ν εγΫηεο θαη 

εκπλΫεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηεινχλ απαξαέηεηα ζπζηαηηθΪ ηεο θαηλνηνκέαο. Ζ 

αμηνπνέεζε ησλ ηαιΫλησλ πξνυπνζΫηεη θαηΪιιειε εθπαηδεπηηθά ππνδνκά πνπ ζα ηα ζΫιμεη 

θαη εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ πνπ ζα ηα εθκεηαιιεπηεέ. Σα ΑκεξηθαληθΪ παλεπηζηάκηα 

εμαθνινπζνχλ λα εγνχληαη ησλ επξσπατθψλ. ΔπηπιΫνλ, νη Ζ.Π.Α. εέλαη πνιχ πην δεθηηθΫο 

ζην αλζξψπηλν ηαιΫλην, ην νπνέν δΫρνληαη αλεμαξηάησο πξνΫιεπζεο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο. 

ΠαξΪιιεια, ζηηο Ζ.Π.Α. παξαηεξεέηαη κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

απ‟ φ,ηη ζηελ Δπξψπε (αθφκε θαη εληφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.) γεγνλφο πνπ πξνΪγεη θαη ηελ 

αληαιιαγά ηδεψλ, νη νπνέεο γελλνχλ θαηλνηνκέα. ΔμσζηξΫθεηα θαη επξεκαηηθφηεηα – 

                                                 
64

 ΠεηξΪθνο Γηψξγνο (2008), «ηξαηεγηθφ ρΫδην γηα ηελ ·ξεπλα Σερλνινγέα θαη Καηλνηνκέα ζηε 

Θεζζαιέα», Ζκεξέδα: ·ξεπλα, Σερλνινγέα θαη Καηλνηνκέα ζηε Θεζζαιέα 2007-2013. 
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εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη θαηλνηνκέα, εέλαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξΫπεη 

λα απνθηάζνπλ νη επηρεηξάζεηο πνπ ζα επηβηψζνπλ ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ ηνπ 

21
νπ

 αηψλα. 

Γηα ηελ επέηεπμε ησλ παξαπΪλσ ζα πξΫπεη ε Δπηηξνπά θαη ηα θξΪηε-κΫιε λα 

ζπλεξγαζηνχλ πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξέμνπλ ηηο εζληθΫο δηεζλεέο θαη θαηλνηνκηθΫο δξΪζεηο 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ επηζηάκε θαη ηελ ηερλνινγέα ζηελ 

Δπξψπε θαη λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζΫιθπζε ζηελ Δπξψπε επηζηεκφλσλ κε πςειΪ 

πξνζφληα, ζπγθεθξηκΫλα παξαθηλψληαο ηνπο ζε ειθπζηηθΫο ζηαδηνδξνκέεο θαη πξνΪγνληαο 

ηελ αλΪπηπμε επξσπατθψλ δηθηχσλ γηα ηελ αλψηεξε εθπαέδεπζε θαη ηελ Ϋξεπλα 

παγθφζκηνπ επηπΫδνπ, ηθαλά λα αληαγσληζηεέ γηα ην θαιχηεξν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε 

παγθφζκηα θιέκαθα. 

Ζ θαηλνηνκέα ζα πξΫπεη λα εθαξκνζηεέ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο: ζηα πξντφληα, ηηο 

αληηιάςεηο, ηηο δηαδηθαζέεο, ηηο ππεξεζέεο, ζηα πινπνηνχκελα Ϋξγα θαη ζε φια ηα ζηΪδηα 

αλΪπηπμεο ηεο εηαηξεέαο, θπξέσο γηα ηελ ππΫξβαζε ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο.  ΗδηαηηΫξα ζηε 

ρψξα καο, απηφ ζα πξΫπεη λα απνηειΫζεη ην λΫν εζληθφ φξακα ψζηε λα κπνξΫζεη ε ΔιιΪδα 

λα ραξΪμεη κηα λΫα πνξεέα πνπ ζα ηελ νδεγάζεη ζε νηθνλνκηθά αλΪπηπμε θαη θνηλσληθά 

επεκεξέα.  

ε φιε απηά ηελ πξνζπΪζεηα θξέλεηαη απαξαέηεην ε πνιηηεέα λα ζηαζεέ αξσγφο 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, λα κεηψζεη ηε γξαθεηνθξαηέα θαη λα δψζεη θέλεηξα γηα ηελ 

αλΪπηπμε ηεο θαηλνηνκέαο, ε νπνέα αθνξΪ φιεο ηηο εηαηξέεο αδηαθξέησο θαη φρη κφλν απηΫο 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγέα. Όζνη Ϋρνπλ επελδχζεη ζηελ θαηλνηνκέα, ζα βξεζνχλ 

πΪλσ ζην θχκα ηεο νηθνλνκηθάο αλΪθακςεο, ε νπνέα Ϋπεηαη ηεο θξέζεο πνπ Ϋρεη πιάμεη 

κεγΪιν κΫξνο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη φρη θΪησ απφ απηφ.  

Ζ θαηλνηνκέα απνηειεέ Ϋλα ζπλδπαζκφ δεκηνπξγέαο θαη αλαηξνπάο πνπ απαηηεέ 

ηφικε, ξέζθν θαη απαιιαγά απφ ηνλ θφβν ηνπ θαηλνχξηνπ. ΠεξαηηΫξσ, ν επηηπράο 

ζπλδπαζκφο ηεο θαηλνηνκέαο, ηνπ ηαιΫληνπ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νδεγεέ 

καζεκαηηθΪ ζηελ επηηπρέα. 
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