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Περίληψη  

Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και προσελκύει ολοένα και 

περισσότερο, τόσο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της ελληνικής 

κυβέρνησης. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν διάφοροι φορείς από όλους τους τομείς 

της οικονομίας.  

Οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι νέοι άνθρωποι πριν από την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ήταν 

πολλές. Η πιο σημαντική, όμως ήταν η ραγδαία αύξηση της ανεργίας που ταλανίζει 

εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Οι νέοι έχουν πληγεί περισσότερο από 

την οικονομική κρίση καθώς τα ποσοστά της ανεργίας, σε κάποιες περιπτώσεις, στην 

Ελλάδα ξεπερνούν σε ποσοστό το 80%.  

Η επιχειρηματικότητα είναι μια διέξοδος για τους νέους ανθρώπους κυρίως, καθώς 

μέσω αυτής, τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν και να 

παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να συνεισφέρουν οικονομικά όχι μόνο στον 

εαυτό τους ή στο προσωπικό τους περιβάλλον αλλά και στο ευρύτερο σύνολο της 

κοινωνίας και της οικονομίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούν να συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη συγχρηματοδότηση αρκετών 

προγραμμάτων, όπως την περίοδο 2000-2006 με το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ΄ 

ΚΠΣ), και στη συνέχεια με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), περίοδο 

2007-2013. Ο σκοπός και ο στόχος των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που κατά 

καιρούς προκηρύσσονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας έχει να κάνει με την 

ενίσχυση και την προώθηση της επιχειρηματικότητας τόσο στους νέους όσο και στις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, ώστε να μειώσουν την ανεργία και να δημιουργήσουν τις 

κατάλληλες συνθήκες για μια ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. 

Η καινοτόμα επιχειρηματικότητα, δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες σημαντικής 

προστιθέμενης αξίας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και 

συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας. Αποδεικνύεται από το δείκτη GII ότι είμαστε 

ουραγοί στην κατάταξη της καινοτομίας μεταξύ των 28 της Ε.Ε., όμως υπάρχει ένα σημείο 

ενθαρρυντικό καθώς βλέπουμε ότι μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης η κατάταξη 

της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.  

Ωστόσο, η μείωση της ανεργίας των νέων, τόσο μέσω των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006, όσο και με τις 

προσπάθειες των υπόλοιπων φορέων της κοινωνίας είναι μη ικανοποιητική, το γεγονός 

αυτό διαφαίνεται από τα πολύ υψηλά ποσοστά της ανεργίας στους νέους ανθρώπους 

καθώς και στο σύνολο της ανεργίας.  
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Abstract   

Entrepreneurship is a multidimensional phenomenon and attracts more and more, the 

interest of the European Union and the Greek government, as well. There is also great 

interest from various stakeholders from all sectors of the economy.  

The challenges that young people had to deal with before the period of the economic 

crisis and during the financial crisis were many, but the most important challenge was  the 

rapid increasement of unemployment that afflicts millions of young people across Europe. 

Young people were affected most by the economic crisis, as the rates of unemployment, in 

some cases in Greece, are more than 80 %. 

Entrepreneurship is not only  a resource  for young people but also a way that gives 

them the opportunity to create, to  innovate and  produce new products and services in 

order to contribute financially not only to themselves or to their personal environment and 

to the whole society and economy, as well.  

The European Union and the Greek government contribute to the development of 

entrepreneurship with several co-funded projects, like in 2000-2006 with the third 

Community Support Framework CSF III, and afterwards with the National Strategic 

Reference Framework NSRF 2007-2013. The purpose and goal of the funded programs 

occasionally advertised throughout the Greek territory is to enhance and promote 

entrepreneurship among both the young and the other age groups not qualifying young, to 

reduce unemployment and create the foundations for a competitive and outward-oriented 

economy. 

Innovative entrepreneurship creates substantial value added products and services, also 

enhances the competitiveness of national economy and helps to decrease unemployment. 

GII rate proves that we are rank at the last position of enterpreneurship between the EE28, 

but there is an encouraging point, since we see that during the economic crisis Greece's 

ranking has significantly improved in comparison with prior periods. 

Nevertheless, the reduction of youth unemployment with the help of funded programs 

NSRF and the CSF III as well, is not significant. This  is showed from the high 

unemployment rates both at young people and the unemployment as a whole.  
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Εισαγωγή  

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας. 

Η επιχειρηματικότητα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις κυβερνήσεις σε όλο τον 

κόσμο, καθώς έχουν αναγνωρίσει ότι το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας και για 

την οικοδόμηση της ευημερίας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα 

μεταξύ των νέων ανθρώπων. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το έτος 2015 θα υπάρχουν 

περίπου 3 δισεκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών. Η προώθηση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της ανεργίας, και θα βοηθήσει 

στη διαμόρφωση κουλτούρας των νέων καθώς θα τους δείξει ότι έχουν στη διάθεση τους 

και άλλες εναλλακτικές λύσεις για να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική πορεία, 

όπως μέσα από τη δημιουργία της δικής τους επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί κυρίως να διερευνήσει κατά πόσο ενίσχυσαν την 

ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα την χρονική περίοδο 2000-2013. Ακόμη σκοπό έχει να 

αναδείξει ποια είναι η συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση της 

ανεργίας των νέων καθώς και στο σύνολο της ανεργίας. Θα εξετάσουμε τα εμπόδια, τα 

κίνητρα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ στη 

συνέχεια θα δούμε πώς συμβάλλει και πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στη 

διαμόρφωση της επιχειρηματικής κουλτούρας. Για να μπορέσει να ανακάμψει η ελληνική 

οικονομία θα πρέπει να βρει διεξόδους μέσα από την επιχειρηματικότητα των νέων 

ανθρώπων και όχι μόνο, καθώς και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ελκυστικό για 

επενδύσεις. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από πολιτικές που ενθαρρύνουν τη 

νεανική  επιχειρηματικότητα.  

Ερωτήματα της έρευνας 

1. Πόσο συνέβαλαν τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα στην ενίσχυση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας; 

2. Ποια είναι η συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση της 

ανεργίας των νέων; 

3. Συμβάλλει η εκπαίδευση στην καλλιέργεια και στην κουλτούρα προς την 

επιχειρηματικότητα; 

4. Αξίζει να ασχοληθεί κάνεις με την επιχειρηματικότητα στην ελληνική οικονομία;   
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Στόχοι της διπλωματικής εργασίας 

Η νεανική επιχειρηματικότητα ενισχύθηκε με τη συγχρηματοδότηση κοινοτικών και 

εθνικών πόρων κατά τη χρονική περίοδο 2000-2006 μέσω του τρίτου Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης Γ΄ ΚΠΣ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η ενίσχυση μέσω του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι:  

1. Να δούμε και να εξετάσουμε κατά πόσο τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

συνεισέφεραν στην ανάπτυξη και προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

2. Κατά ποσό συνέβαλαν στη μείωση της νεανικής και της συνολικής ανεργίας στην 

Ελλάδα. 

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν αρνητική 

απόδοση, καθώς η συνεισφορά των προγραμμάτων δεν ήταν ικανοποιητική τόσο ως προς 

την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και προς τη μείωση της ανεργίας. 

Βέβαια δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι την περίοδο 2009-2013 η οικονομία της χώρας καθώς 

και το τραπεζικό σύστημα δέχτηκαν μεγάλες πιέσεις εν μέσω της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν να συνεισφέρουν και να προστατευσούν την 

υφιστάμενη, νέα και νεανική επιχειρηματικότητα. 

  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία της Ευέλικτης Στρατηγικής 

(Robson, 2007), καθώς εξ’ αρχής δεν γνωρίζαμε ούτε τον τρόπο αλλά ούτε και από ποιους 

φορείς θα συλλέξουμε τα στοιχεία για την συγγραφή της εργασίας. Η στρατηγική 

διαμορφώθηκε μέσα από την έρευνα και τη διαρκή αναζήτηση πληροφοριών. 

Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από διάφορους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες όπως το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που με τη βοήθειά του συλλέξαμε πολύ 

σημαντικά δεδομένα για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να βγάλουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα για την ανάπτυξη και τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα. Κάνοντας χρήση του ιστοτόπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταφέραμε 

να δούμε και να αναλύσουμε το μέγεθος της ανεργίας στο σύνολο της, αλλά και ανά 

ηλικιακές ομάδες. 

Πάρα πολύ βασική και σημαντική πηγή επιστημονικής βιβλιογραφίας αποτέλεσε η 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρόσβαση σε πολλές βάσεις δεδομένων 

και ηλεκτρονικά περιοδικά. Μέσω αυτής εντοπίσαμε πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα που 

σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, ενώ οι αναφορές που έχουν γίνει ξεπερνούν τα 

185 άρθρα. Χρησιμοποιήσαμε το ίντερνετ και τη μηχανή αναζήτησης της Google για να 
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εμπλουτίσουμε τη βιβλιογραφία μας, καθώς και να εντοπίσουμε τους φορείς που θα μας 

στηρίξουν στην εκπόνηση της εργασίας.  

Συμπεράσματα της διπλωματικής διατριβής και η συνεισφορά της στην επιστήμη 

Τα κύρια συμπεράσματα της διπλωματικής διατριβής σύμφωνα με τα ερωτήματα που 

αρχικά τέθηκαν είναι: 

Ερώτημα 1: Η επίδοση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων όσο και των 

κυβερνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι αρνητική 

και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αυξηθούν οι οικονομικές ενισχύσεις και τα 

προγράμματα που αφορούν τη νεανική επιχειρηματικότητα. 

Ερώτημα 2: Διαπιστώσαμε ότι η συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

στη μείωση της νεανικής ανεργίας αλλά και στο σύνολο της, δεν ήταν σημαντική και γι’ 

αυτό θα πρέπει πολύ σύντομα να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές που θα 

εξομαλύνουν την κατάσταση στην ανεργία. Θα πρέπει να συνεχιστεί η ενίσχυση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας τόσο με την αύξηση της χρηματοδότησης  όσο και με την 

καλλιέργεια και την διαμόρφωση κουλτούρας των νέων ανθρώπων μέσα από μια 

στρατηγική πολιτικών ενεργειών.  

Ερώτημα 3: Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, καταλήξαμε ότι η 

εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο στην καλλιέργεια κουλτούρας, αλλά και στην 

μετέπειτα ενασχόληση των ατόμων με την επιχειρηματικότητα, καθώς βελτιώνει τις 

επιδόσεις των επιχειρηματιών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα (Ravindra & Saiyed Wajid, 

2013∙ Parker & Van Praag, 2006). Όπως είδαμε, στην περίπτωση της Ελλάδας, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που ασχολείται με την επιχειρηματικότητα είναι κάτοχοι 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Ερώτημα 4: Συνοψίζοντας όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι, για πολλούς και διάφορους λόγους που θα παραθέσουμε παρακάτω, 

αξίζει να ασχοληθεί κάνεις σήμερα με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Οι λόγοι 

είναι:  

1. Δημιουργούνται ευκαιρίες μέσα από την οικονομική κρίση. 

2. Έχουν γίνει πολλές σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον της 

Ελλάδας, ενώ έπεται και συνέχεια στις αλλαγές με ταχύτερους ρυθμούς πλέον. 

3. Η σταθεροποίηση του πολίτικου συστήματος και η αναγνώριση αυτού από την 

παγκόσμια κοινότητα. 
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4. Έχει δημιουργηθεί πλέον ένα αρκετά σταθερό και δυναμικό τραπεζικό 

σύστημα, που θα μπορέσει να στηρίξει τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες 

επιχειρήσεις. 

5. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας. 

6. Έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές και ορθότερη αξιοποίηση των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής διατριβής στην επιστημονική έρευνα είναι 

σημαντική καθώς παρουσιάζει μια πληθώρα στοιχείων που σχετίζονται με τη νέα, 

υφιστάμενη και νεανική επιχειρηματικότητα. Παρουσιάσαμε σημαντικά στοιχεία, όπως 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα των νέων, ποια η συμβολή της 

εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, ενώ έγινε αναφορά τόσο στις πηγές 

χρηματοδότησης όσο και στην εξωστρέφεια των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Ακόμη είδαμε σημαντικούς δείκτες όπως DB, GEM, GCI, GII, IUS που αφορούν τη 

μέτρηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στο 

διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον. Κλείνοντας, παρουσιάσαμε αναλυτικά την 

κατάσταση της ανεργίας όλων των ηλικιακών ομάδων, ενώ είδαμε πώς σχετίζεται η 

ανεργία με την παραοικονομία καθώς και το πώς η επιχειρηματική δραστηριότητα 

επηρεάζεται από το μέγεθος της παραοικονομίας.  

Διάταξη της διπλωματικής εργασίας  

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από εννέα κεφάλαια τα οποία περιγράφονται 

παρακάτω περιληπτικά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, ενώ στη 

συνέχεια αναφέρονται οι διάφοροι ορισμοί που ορίζουν τι ακριβώς είναι η 

επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια αναλύονται τα κίνητρα, τα εμπόδια και οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, ενώ κλείνοντας βλέπουμε τα είδη της 

επιχειρηματικότητας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο  εξετάζουμε τον επιχειρηματία και τα χαρακτηριστικά του. 

επισημαίνουμε τις διαφορές μεταξύ επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία και κλείνοντας 

παρουσιάζουμε τα κίνητρα του επιχειρηματία για επιχειρηματική δράση.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους τύπους των επιχειρήσεων και τους τομείς 

δραστηριότητας αυτών στην εγχώρια οικονομία. Επίσης, παρατηρούμε ποιο το κόστος και 

ποιο το χρονικό διάστημα για τη σύσταση μιας εταιρείας, καθώς και με ποια κριτήρια 

επιλέγουμε τη νομική μορφή μιας υπό ίδρυσης εταιρείας. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων και αναλύουμε την περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης πώς το τραπεζικό σύστημα στήριξε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.   

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύουμε τον ορισμό της καινοτομίας καθώς και τη διαφορά 

μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας. Εξετάζουμε πώς η καινοτομία συνδέεται με την 

επιχειρηματικότητα και παρουσιάσουμε τα εμπόδια στην ανάπτυξη της καινοτομίας στην 

Ελλάδα. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού βλέπουμε τους δείκτες που μετρούν την 

καινοτομία και την κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με τον δείκτη  Global Innovation 

Index. 

Στο έκτο κεφαλαιο παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας, ποια η διάρθρωση των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό και ποια 

η κατανομή ανά νομική μορφή. Εξετάζουμε τον δείκτη Doing Bisuness και 

παρουσιάζουμε συνοπτικά την επιχειρηματική κατάταξη της Ελλάδας για το έτος 2014. 

Στη συνέχεια παρακολουθούμε ποια είναι τα εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον,  

ποιο το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα και πώς το ΕΣΠΑ στήριξε χρηματοδοτώντας τον 

τομέα της επιχειρηματικότητας ανά περιφέρεια στην Ελλάδα.  Τέλος, ποιοι φορείς και 

ποιοι οργανισμοί στηρίζουν και ενισχύουν τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 

Στο έβδομο κεφάλαιο  εξετάζουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα και για ποιους 

λόγους θα πρέπει να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα των νέων. Επίσης, τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, και τις πολιτικές που ενθαρρύνουν προς 

την κατεύθυνση αυτή στην Ελλάδα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης 

και στους φορείς που στηρίζουν και ενισχύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα.  

Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζουμε ποια προγράμματα από το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και ποια από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  

Γ΄ ΚΠΣ έχουν στηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα.  

Στο ένατο κεφάλαιο παρακολουθούμε τη διαμόρφωση της ανεργίας στην Ελλάδα την 

περίοδο πριν την οικονομική κρίση και κατά τη διάρκειά της. Επίσης, πόσο συμβάλλουν 

στη μείωση της ανεργίας τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Γ΄ ΚΠΣ 

που αφορούν αποκλειστικά τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.     

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, Νεανική Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, 

Ανεργία, Χρηματοδοτούμενα προγράμματα.    
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Κεφάλαιο 1
ο
  Επιχειρηματικότητα 

  

1.1 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα  

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υπάρχει μια γενική ασυμφωνία σχετικά με το τι είναι η 

επιχειρηματικότητα. Οι περισσότεροι συγγραφείς θεωρούν ότι είναι ένας σημαντικός 

οικονομικός παράγοντας (Parker, 2009). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, κατά τα 

τελευταία χρόνια, η επιχειρηματικότητα έχει μελετηθεί από διαφορετικές επιστήμες 

(κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ψυχολογία). 

Σύμφωνα με τον Peneder (2009) και σύμφωνα με τον Audretsch και τους συνεργάτες 

του (2007) η ασυμφωνία σχετικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας έγκειται στο 

γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Παρά το γεγονός αυτό, η 

επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει την άποψη ότι επιχειρηματικότητα αναδύεται ως ένας ξεχωριστός τομέας 

(Busenitz et al., 2003).  

Η ιστορική εξέλιξη της έννοιας της επιχειρηματικότητας έχει τεκμηριωθεί από 

διάφορους συγγραφείς όπως ο Gartner 1988, ο  Hisrich 1986, ο McMullan&Long 1983, ο 

Livesay 1982, ενώ η παλαιότερη χρονολογικά αναφορά του όρου έχει εντοπιστεί στο έργο 

του Richard Cantillon το 1734. Ο Cantillon ορίζει ότι η αυτοαπασχόληση σε ένα αβέβαιο 

περιβάλλον είναι επιχειρηματικότητα (McMullan & Long, 1990). 

Στη συνέχεια, τον 19
ο
 αιώνα ο Jean Baptiste Say είδε την επιχειρηματικότητα ως 

δημιουργία αξίας και την προσδιόρισε σαν μια κίνηση μετατόπισης των οικονομικών 

πόρων από μια περιοχή  μειωμένης παραγωγικότητας σε μια περιοχή υψηλότερης 

παραγωγικότητας και μεγαλύτερης απόδοσης. 

Ο Schumpeter (1934) όρισε ως επιχειρηματικότητα την προσπάθεια μετατροπής της 

πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και μέσω αυτής της διαδικασίας, την αποκόμιση κέρδους. 

Τονίζει επίσης ότι η επιχειρηματικότητα είναι η κύρια μηχανή της οικονομικής ανάπτυξης.  

Ο Gartner (1990) υποστηρίζει ότι, επιχειρηματικότητα σημαίνει διαφορετικά 

πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους, ενώ την ίδια άποψη εκφράζουν και οι McMullan 

& Long (1990). 

Σύμφωνα με τον Reynolds (2005) η επιχειρηματικότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 

ο εντοπισμός των ευκαιριών και η επακόλουθη δημιουργία νέων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, συχνά μέσω της δημιουργίας ενός νέου οργανισμού. 
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Η επιχειρηματικότητα συνδέεται πολύ συχνά με τον όρο δημιουργία επιχείρησης, 

ωστόσο, σύμφωνα με τον Kuratko (2005) η μελέτη της επιχειρηματικότητας εμβαθύνει σε 

κάτι πολύ περισσότερο από τη δημιουργία μόνο μιας επιχείρησης.  

Σύμφωνα με το McKenzie και τους συνεργάτες του (2007) η επιχειρηματικότητα 

περιλαμβάνει τα άτομα και τις ομάδες των ατόμων που αναζητούν την αξιοποίηση των 

οικονομικών ευκαιριών. Ο Παπαδόπουλος (2009) ορίζει την επιχειρηματικότητα ως «την 

επιθυμία του ατόμου να αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται με τη δημιουργία και τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης».
1
  

1.2 Τι είναι η επιχειρηματικότητα  

Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που προσελκύει ολοένα και 

περισσότερο την προσοχή από τους ερευνητές σε ποικίλους τομείς της οικονομίας, 

Tamásy, (2006), Casson et al, (2006), και βρίσκεται στην κορυφή της πολιτιστικής, 

οικονομικής, και πολιτικής ατζέντας. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος κοινός 

ορισμός του όρου, η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό σημείο εστίασης της 

οικονομικής πολιτικής σε πολλές χώρες (Hölzl & Werner, 2010).  

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολύ βασικό πυλώνα για την οικονομική πρόοδο 

σε μια οικονομία και, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας, και της έρευνας, 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της καινοτομίας, την 

παραγωγή του ανταγωνισμού και τη δημιουργία πλούτου (Chiles et al. 2007). 

Ο Baumol (1993) τονίζει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το λόγο ότι η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να κατευθυνθεί σε παραγωγικές, αντιπαραγωγικές και 

καταστροφικές κατευθύνσεις, λόγω των διαφορετικών κανονισμών, όπως για παράδειγμα 

η αλλαγή του νομικού και του φορολογικού συστήματος και ο περιορισμός των δράσεων 

σε κυβερνητικό επίπεδο.  

H επιχειρηματικότητα είναι ένα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη 

(Venkataraman, 1997) και την οικονομική εξέλιξη (Shane, 2008). Πολλοί συγγραφείς 

υποστήριξαν ότι η επιχειρηματικότητα ως οικονομική δραστηριότητα είναι κεντρικής 

σημασίας για την μακροπρόθεσμη διαδικασία της ανάπτυξης (Schumpeter, 1934· Baumol, 

1990· Samuelson, 2009). Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η διαδικασία της δημιουργίας 

μιας νέας επιχείρησης (Gartner, 1988, Krueger & Brazeal, 1994).  

Σύμφωνα με την Dana (1995) η επιχειρηματικότητα είναι μια συνάρτηση της 

αντίληψης των ευκαιριών. Επομένως, η αύξηση της αντίληψης των ευκαιριών θα αυξήσει 

                                                
1
Παπαδόπουλος. Δ., (2009), Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Θεσσαλονίκη: 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σελ 23 
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και το επίπεδο της επιχειρηματικότητας. Σημαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, αποτελούν η πρωτοβουλία, η καινοτομία, η ηγετική ικανότητα και η 

αποτελεσματική διαχείριση. Η επιχειρηματική συμπεριφορά θεωρείται ως συμπεριφορά 

που καταφέρνει να συνδυάζει την καινοτομία, την ανάληψη κινδύνων και την 

προνοητικότητα (Miller, 1983). 

Η τόνωση της επιχειρηματικότητας αυξάνει τη δυναμική των αγορών και επιταχύνει 

την καινοτομία και, ως εκ τούτου, προωθεί την ανάπτυξη (Strom, 2007, Van Praag & 

Versloot, 2007). Επιπλέον, μπορεί να ωφελήσει μια κοινωνία, εισάγοντας νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες (Low, 2006). Σύμφωνα με τον Sobel και τους συνεργάτες του (2007) ακόμη 

και οι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν ότι ένα δυναμικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη. Η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί μέρος των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας και δρα 

ως ένα σημαντικό εργαλείο για την πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης (Campbell and 

Rogers, 2007).  

Στις μέρες μας η επιχειρηματικότητα νοείται όλο και περισσότερο ως μέσο πολιτικής 

ή ένας πυλώνας για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη (Strom 2007). Ο Storey 

(1994) υποστηρίζει ότι η επιτυχής επιχειρηματική δραστηριότητα προκύπτει από ένα 

συνδυασμό τριών βασικών στοιχείων: (i) τα χαρακτηριστικά του οργανισμού, (ii) το 

περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον) (iii) και τον επιχειρηματία. Ιστορικά 

έχει αποδειχτεί ότι σε κάθε οικονομική ύφεση, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, η δυναμική του επιχειρηματικού πνεύματος είναι αυτή που μπορεί 

και έχει τη ικανότητα να αντιστρέψει την οικονομική κατάσταση (Kurtako, 2006 γίνεται 

αναφορά από τους Kundu & Rani, 2008).   

1.3 Ορισμοί της επιχειρηματικότητας  

Η έννοια της επιχειρηματικότητας συγκεντρώνει συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από τον 

ακαδημαϊκό, όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
2
 όσο και το 

Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM)
3
 δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον 

για τη νέα επιχειρηματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών ενέκρινε πληθώρα εκθέσεων που στοχεύουν στην προώθηση της 

                                                
2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/com/2003/com2003_0027el01.pdf 

3«Το Global Entrepreneurship Monitor (GEM) αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό ερευνητικό πρόγραμμα 

παγκοσμίως, που μελετά την επιχειρηματικότητα σε διαχρονική βάση και συγκριτικά για συγκεκριμένες χώρες 

και περιοχές του πλανήτη. Στόχος του GEM είναι να δημιουργηθεί μια ετήσια αξιολόγηση των επιπέδων 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο εξεταζόμενων χωρών και να ανιχνευτούν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν τις διαφορές που εμφανίζονται σε αυτήν την δραστηριότητα. Η 

έρευνα μπορεί έτσι να τροφοδοτήσει με περισσότερα στοιχεία τις πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

και να αναδείξει τη συνεισφορά της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος στη γενικότερη οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας». http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=334 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/com/2003/com2003_0027el01.pdf
http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=334
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επιχειρηματικότητας. Η πράσινη βίβλος
4
 «Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη» αποτελεί 

σημαντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προώθηση της ανάπτυξης, της 

απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας (Commission, 2003).  

Το GEM
5
 αποτελεί μία κοινοπραξία από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στο 

πλαίσιο της οποίας συλλέγονται εμπειρικά δεδομένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών. Το 

GEM δημοσιεύει παγκόσμιες, αλλά και ειδικές θεματικές εκθέσεις σχετικά με διάφορες 

διαστάσεις της επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας στην παγκόσμια συζήτηση για την 

προώθηση της επιχειρηματικότητας. Το κέντρο του ΟΟΣΑ
6
 για την Επιχειρηματικότητα, 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
7
 και της τοπικής ανάπτυξης, δρα ως καταλύτης 

και αυξάνει τις συμπράξεις μεταξύ των διαφορετικών τομέων ειδίκευσης, κάτι που αυξάνει 

και την ενίσχυση της προβολής του έργου του ΟΟΣΑ για την επιχειρηματικότητα. Το 

κέντρο του ΟΟΣΑ έχει αναλάβει τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό, 

την εφαρμογή και την αξιολόγηση των ενεργειών για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την τοπική 

οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση.  

Η λέξη επιχειρηματικότητα έρχεται στο προσκήνιο ως μια δραστηριότητα ικανή και 

αναγκαία να οδηγήσει στην ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους Curran και Stanworth (1989) ο 

αυστηρός ορισμός της επιχειρηματικότητας αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας 

οικονομικής οντότητας, επικεντρωμένης σε ένα προϊόν ή υπηρεσία ή, τουλάχιστον, σε ένα 

που να διαφέρει σημαντικά από προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται κάπου αλλού 

στην αγορά.
8
 

Όλοι αναγνωρίζουν ότι με την επιχειρηματικότητα δημιουργούνται επιχειρήσεις, 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δημιουργείται πλούτος και ανάπτυξη. Ένας απλός 

ορισμός περιγράφει την επιχειρηματικότητα ως το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Γι αυτό και 

στην διεθνή γλώσσα, η επιχειρηματικότητα, το ξεκίνημα μιας επιχείρησης, ορίζεται και 

ως start up.  

Ο βασικός ορισμός της επιχειρηματικότητας κατά το Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) είναι η κάθε προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή νέας 

                                                
4http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-

0347+0+DOC+XML+V0//EL 
5  http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM 
6
 http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33956792_1_1_1_1_1,00.html 

7«Ο ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επικαιροποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί 

καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων αυτών. Ο ορισμός των επιχειρήσεων σε σχέση με 

τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο ισολογισμού έχει σημασία για 

τον καθορισμό των επιχειρήσεων-δικαιούχων στα προγράμματα ή τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

που προορίζονται συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)». 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_el.htm 
8
 Πηγή: από βιβλιο  Deakins, D. and Freel, M. (2006), Επιχειρηματικότητα, μετφ. 2007, Εκδόσεις Κριτική. 

Σελ 45 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0347+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0347+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.gemconsortium.org/What-is-GEM
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33956792_1_1_1_1_1,00.html
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_el.htm
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δραστηριότητας, όπως, για παράδειγμα, το ελεύθερο επάγγελμα, ή η δημιουργία ενός νέου 

επιχειρηματικού οργανισμού ή η επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται 

από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. 

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας πολυδιάστατος όρος που είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να καθοριστεί (Carree και Thurik, 2005). Η επιχειρηματικότητα επιδέχεται πολλών 

ορισμών και προσεγγίσεων, που εκτείνονται από το δημιουργείν έως το επιβιώνειν, από 

την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας για τη πραγμάτωση του στόχου και από την 

επιθυμία αυταπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της. Πάνω απ’ όλα όμως, η 

επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία,  κυρίως ατόμων που ανήκουν σε μια ετερογενή 

ομάδα και που έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν τις 

βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος.  

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζει την 

επιχειρηματικότητα «ως μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα σταθερά 

εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, 

παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ύπαρξη 

ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους,  δυνατότητα και 

διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης» (The European 

Observatory for SMEs (2000). Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την 

καινοτομία που αναζητά διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες 

ανάγκες του ανθρώπου. Η επιχειρηματικότητα ως όρος, αποδίδεται από τους Stevenson 

και Jarillo, οι οποίοι προτείνουν ότι: «Επιχειρηματικότητα είναι μια διαδικασία με την 

οποία τα άτομα αναζητούν ευκαιρίες ανεξάρτητα από τους πόρους που ελέγχουν».
9
 

Η επιχειρηματικότητα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς συμβάλει στο 

μέγιστο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας (Choo & Wong, 2006). Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής,
10

 η επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργική ικανότητα ενός ατόμου, 

ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να εκμεταλλεύεται την 

ευκαιρία προκειμένου να επιτύχει μια οικονομική επιτυχία. Με την επιχειρηματικότητα ο 

άνθρωπος «επιχειρεί» και προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο. Η επιχειρηματικότητα 

αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και 

ενέργειες που συνδέονται με τον εντοπισμό των ευκαιριών και τη δημιουργία μιας 

οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί. 

                                                
9Πηγή: από βιβλίο  Deakins, D. and Freel, M. (2006), Επιχειρηματικότητα, μετφ. 2007, Εκδόσεις Κριτική. 

Σελ 4 
10 http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26023_en.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26023_en.htm
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Σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.)
11

 η επιχειρηματικότητα είναι  ένα φαινόμενο που εκδηλώνεται στο σύνολο της 

οικονομίας με πολλές διαφορετικές μορφές αλλά και με πολλά διαφορετικά αποτελέσματα 

τα οποία δεν σχετίζονται πάντα με τη δημιουργία του οικονομικού πλούτου.  

Για παράδειγμα, μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση 

των ανισοτήτων και τέλος όλο και περισσότερο με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η 

δημιουργία, η δυναμική και ο πλούτος μιας χώρας εξαρτώνται από την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεών της, και αυτό είναι πλήρως βασισμένο, με τη σειρά του, στις ικανότητες 

των επιχειρηματιών (Cuervo et al., 2008). Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ένας από τους 

τομείς με τη πιο γρήγορη εξέλιξη στην οικονομία, διαχείριση, χρηματοδότηση και ακόμη 

και στη νομοθεσία (Baron and Henry, 2010).  

1.4 Κίνητρα επιχειρηματικότητας  

Η επιχειρηματικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας και συμβάλλει στην εθνική 

οικονομία και, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα κίνητρα που 

παρακινούν τους ανθρώπους να δραστηριοποιηθούν στην επιχειρηματικότητα. Ο 

Schumpeter (1911) είχε εστιάσει την προσοχή του πέρα από τον κλασικό παράγοντα που 

είναι τα κέρδη. Τόνισε και τους παράγοντες ώθησης για επιχειρηματικότητα, οι οποίοι 

σχετίζονται με τα ατομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των δυνητικών 

επιχειρηματιών που περιλαμβάνουν το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την εκπαίδευση, το 

οικογενειακό υπόβαθρο, την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, τι μισθό πήρε ως 

μισθωτός. Για να κατανοήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουμε τα κίνητρα των ατόμων που εμπλέκονται με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Venkataraman, 1997). Ο McClelland (1965) υποστήριξε ότι η επιτυχία 

είναι το κίνητρο που ωθεί τα άτομα στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Ozyilmaz 

(2011) διαπίστωσε ότι είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για ένα άτομο εάν ο γονέας του είναι 

επιχειρηματίας, τον έχει ως πρότυπο και αυτό είναι το κίνητρο που τον οδηγεί στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους Jain & Ali (2013) η ρεαλιστική 

αντίληψη της οικονομικής κατάστασης μιας οικονομίας και η ευνοϊκή πολιτική (χαμηλή 

                                                
11

«Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (αγγλ. Organisation for Economic 
Co-operation and Development - OECD) είναι ένας διεθνής οργανισμός εκείνων των αναπτυγμένων χωρών 

που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. 

Δημιουργήθηκε το 1948 ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (αγγλ. Organisation for 

European Economic Co-operation - OEEC), με πρώτο γενικό γραμματέα τον Γάλλο Robert Marjolin, με 

σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ (Marshall) για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα η ιδιότητα μέλους της επεκτάθηκε και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, και 

το 1960 μετασχηματίστηκε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης».  

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html  

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761863_1_1_1_1_1,00.html
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φορολογία, εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση) που ασκεί η κυβέρνηση αποτελούν 

κίνητρα για επιχειρηματική δραστηριότητα.  

1.5 Εμπόδια στην επιχειρηματικότητα  

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι παράγεται μια ανόμοια λίστα εμποδίων με 

πάνω από 150 εμπόδια, μερικά από τα οποία εμφανίζονται συχνά στις περισσότερες 

έρευνες (Kouriloff, 2000). Ακόμη ο ίδιος ερευνητής αναφέρει ότι η αιτία πολλών 

σημαντικών εμποδίων προέρχεται από την κυβέρνηση. Ο Hatala (2005) εξηγεί ότι η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, τα προσωπικά προβλήματα, η έλλειψη δεξιοτήτων και οι χρονικοί 

περιορισμοί είναι τα κυριότερα εμπόδια για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το Business Venture advice (2007) ο φόβος της αποτυχίας είναι το 

εμπόδιο, όπου τα άτομα δεν δραστηριοποιούνται στην επιχειρηματικότητα. Η έλλειψη 

κεφαλαίων είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρηματίες (Edward & Chooi, 2007). Επίσης, πολύ σημαντικό εμπόδιο είναι η ελλιπής 

δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό γίνεται ευκόλως κατανοητό 

εξετάζοντας την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς το τραπεζικό σύστημα είναι 

αδύναμο και δεν μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.. 

 Ο Gill και οι συνεργάτες του (2010) αναφέρουν ότι οι πολιτικοί και οικονομικοί 

παράγοντες, όπως η διαφθορά, το ανεπαρκές νομικό σύστημα και η γραφειοκρατία είναι 

πολύ σημαντικά εμπόδια και αποτρέπουν τα άτομα να συσχετιστούν με την 

επιχειρηματικότητα. 

1.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηματικότητα 

Σύμφωνα με την Gaddam (2007) η επιχειρηματικότητα είναι ένα πολύπλευρο και 

διεπιστημονικό φαινόμενο. Συνδέεται με πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς 

κλάδους, όπως της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, και της ψυχολογίας. Επίσης, τα 

δημογραφικά
12

 χαρακτηριστικά των ανθρώπινων πληθυσμών συνδέονται άμεσα με την 

επιχειρηματικότητα. Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος δεν εξαρτάται μόνο 

από την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία, αλλά δέχεται επιρροές 

τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.  

Στο σχήμα που ακολουθεί θα δούμε και θα αναλύσουμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση της επιχειρηματικότητας.   

                                                
12 «Η Διεθνής Ένωση για την επιστημονική μελέτη του πληθυσμού, ορίζει τη Δημογραφία σαν την επιστήμη που 
έχει στόχο τη μελέτη των πληθυσμιακών συνόλων, του μεγέθους τους και της δομής τους, της εξέλιξής τους και 

των γενικών χαρακτηριστικών τους, κύρια από ποσοτική σκοπιά». http://www.demography-

lab.prd.uth.gr/abstract/2002-04.htm#_edn3  

 

http://www.demography-lab.prd.uth.gr/abstract/2002-04.htm#_edn3
http://www.demography-lab.prd.uth.gr/abstract/2002-04.htm#_edn3
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Σχήμα  1. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της επιχειρηματικότητας 

 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα.. 

 

Οι οικονομικοί παράγοντες: επηρεάζουν σημαντικά τη προώθηση και τη δημιουργία 

επιχειρήσεων και εν τέλει την επιχειρηματικότητα. Η οικονομική κατάσταση μιας χώρας 

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες καθώς επηρεάζει πολύ έντονα την 

επιχειρηματικότητα. Επιπροσθέτως, πολύ βασικοί παράγοντες είναι το ποσοστό 

φορολόγησης, το επίπεδο ζωής (κατά κεφαλήν εισόδημα), τα ποσοστά ανεργίας, το 

ποσοστό των επιτοκίων δανεισμού, και ο ρυθμός του πληθωρισμού. Σε μια οικονομία με 

αυξημένο κατά κεφαλήν εισόδημα η κατανάλωση και η ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες 

είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με μια οικονομία με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.  

Μη οικονομικοί παράγοντες: λαμβάνοντας υπόψη μελέτες που έχουν διεξαχθεί, 

βλέπουμε ότι οι μη οικονομικοί παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στην απόφαση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς αποδεικνύεται, ότι 

μερικές φορές οι μεταβλητές της αγοράς, όπως οι προσδοκίες κέρδους και των φραγμών 

εισόδου, είναι πολύ πιο σημαντικές (Vivarelli, 2011).  

Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες: αφορούν τους τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι επιλέγουν να ζήσουν. Οι καταναλωτικές συνήθειες, οι προτιμήσεις, και οι 

Eπιχειρηματικότητα  
Μη Οικονομικοί 

Παράγοντες 

Οικονομικοί 
Παράγοντες 

Κοινωνιολογικοί 
Παράγοντες  

Περιβαλλοντικοί 
Παράγοντες 

Δηµογραφικοί 
Παράγοντες  

Πολιτισμικοί  
Παράγοντες  

Ψυχολογικοί 
Παράγοντες  

Πολιτικοί 
Παράγοντες  
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επιλογές τους αντανακλούν στον τρόπο ζωής από οικονομικής άποψης. Έτσι, τόσο οι 

επιλογές όσο και οι συνήθειες των ανθρώπων επηρεάζουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα (Gadam 2007).  

Οι Περιβαλλοντικοί Παράγοντες: σύμφωνα με τον Porter (1990) η επιχειρηματική 

δραστηριότητα επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζει τη δυναμική της 

επιχειρηματικότητας στο εσωτερικό κάθε χώρας (Jain & Ali, 2013). Σύμφωνα με τους 

Gnyawali & Fogel (1994) το περιβάλλον επηρεάζει την ατομική θέληση και ικανότητα για 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Δημογραφικοί παράγοντες: θεωρούνται σε γενικές γραμμές, οι παράγοντες που 

σχετίζονται με την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως είναι η 

ηλικία, το φύλο, η κοινωνική τάξη, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα, και η 

οικογενειακή κατάσταση. Σύμφωνα με την Gaddam (2007) οι δημογραφικές αλλαγές είναι 

μια εξέχουσα πηγή μακροπρόθεσμης κοινωνικής αλλαγής.  

Οι Πολιτισμικοί Παράγοντες: οι πολιτισμικοί παράγοντες επιδρούν σημαντικά στην 

επιχειρηματική ικανότητα μιας κοινωνίας καθώς το πολιτιστικό περιβάλλον των 

κοινωνιών δεν είναι ομοιογενές. Επίσης, ο πολιτισμός έχει έμμεση επιρροή μέσω της 

επίδρασής του στη δημόσια διοίκηση και στο νομικό σύστημα-δικαιοσύνης. Τέλος, οι 

αξίες είναι τα δομικά στοιχεία του πολιτισμού (Adler, 1997). Σύμφωνα με τον Weber 

(1976) η θρησκεία ως στοιχείο του πολιτισμού έχει επιρροή στις οικονομικές επιδόσεις της 

κοινωνίας, ενώ οι αλληλοεπιδράσεις και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας 

αποτελούν ένα σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής πρόνοιας και ευημερίας 

(Fukuyama, 1995). 

Ψυχολογικοί Παράγοντες: Στενά συνδεδεμένη με τη ψυχολογία είναι η βιβλιογραφία 

που αναλύει τις διαφορές στην επιχειρηματική τάση ως συνάρτηση ορισμένων 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, τη φυλή ή τη θρησκεία. Για παράδειγμα, 

ο δυνητικός επιχειρηματίας είναι έντονα επηρεασμένος και διακατέχεται από μια ιδιαίτερη 

ψυχολογική κατάσταση, όπως η ισχυρή επιθυμία του να είναι ανεξάρτητος, να έχει 

αυτονομία στο χώρο εργασίας του, η φιλοδοξία του για πλήρη αξιοποίηση των 

προηγούμενων εμπειριών και ικανοτήτων που απέκτησε και, τέλος, η επιθυμία να 

αποκτήσει μια καλύτερη κοινωνική θέση και να είναι κοινωνικά χρήσιμος (Creedy και 

Johnson 1983,  Blanchflower & Meyer 1994, Vivarelli 2004). 

Οι Πολιτικοί παράγοντες: η πολιτική σταθερότητα είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας καθώς ενισχύει και προστατεύει το όποιο επιχειρηματικό σχέδιο, ειδικά όταν 

αυτό προέρχεται από αλλοδαπό επενδυτή. Το σταθερό νομικό σύστημα (φορολογική & 
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εργατική νομοθεσία, νόμος περί επενδύσεων) και το φορολογικό σύστημα συνδέονται 

άμεσα με την πολιτική σταθερότητα.  

1.7 Είδη επιχειρηματικότητας 

Υπάρχει μια γενική ασυμφωνία μεταξύ των συγγραφέων σχετικά με τα είδη της 

επιχειρηματικότητας. Ο Grimes και οι συνεργάτες του (2013) αναφέρουν ότι η 

παραδοσιακή επιχειρηματικότητα με την κοινωνική επιχειρηματικότητα έχουν αρκετές 

ομοιότητες. Σύμφωνα με τους Clamp και Alhamis (2010) η παραδοσιακή και η κοινωνική 

επιχειρηματικότητα είναι τα δυο είδη που συνήθως παρατηρούνται. Ο Casson (2005) κάνει 

μια διάκριση μεταξύ υψηλής και χαμηλής επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 

υψηλή επιχειρηματικότητα συνεπάγεται σημαντικό βαθμό καινοτομίας, ενώ η χαμηλή 

επιχειρηματικότητα ασχολείται με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χωρίς ουσιαστική 

καινοτομία. Σύμφωνα με τον Πετράκη (2004) υπάρχουν δυο είδη επιχειρηματικότητας, η 

επιχειρηματικότητα και η ενδοεπιχειρηματικότητα.  

1.7.1 Ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship) 

Η πρώτη αναφορά σχετικά με τον όρο, ενδοεπιχειρηματικότητα
13

 έγινε το έτος 1978 από 

τον Gifford και την Elizabeth Pinchot. Η έννοια της ενδοεπιχειρηματικότητας προέρχεται 

από την έννοια της ανεξάρτητης επιχειρηματικότητας (Wennekers & Thurik, 1999). Κατά 

τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών οι πολιτικές που αφορούν την οικονομική 

ανάπτυξη έχουν μετατοπιστεί αισθητά στην προσπάθεια προσέλκυσης μεγάλων εταιρειών 

παραγωγής, προς την ενθάρρυνση της εσωτερικής επιχειρηματικότητας (Kreft & Sobel, 

2005).  

Η ενδοεπιχειρηματικότητα είναι η εισαγωγή και η εφαρμογή μιας σημαντικής 

καινοτομίας σε μια επιχείρηση από έναν ή περισσότερους υπαλλήλους που εργάζονται 

μέσα σε αυτή, είναι η άνθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσα σε ένα μεγάλο 

οργανισμό (Drucker, 1985∙ Block and MacMillan, 1995∙ Hamel, 1998∙ Pinchot, 2000). 

Ο Vesper (1984) ορίζει την ενδοεπιχειρηματικότητα ως την πρωτοβουλία των 

εργαζομένων που προέρχονται από τα χαμηλότερα στρώματα της επιχείρησης, 

αναλαμβάνουν κάτι νέο και δημιουργούν κάποια καινοτομία, πολλές φορές χωρίς να τους 

έχει ζητηθεί από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους 

Stevenson & Jarillo (1990) η ενδοεπιχειρηματικότητα είναι μία διαδικασία κατά την οποία 

τα άτομα που εργάζονται σε μια επιχείρηση επιδιώκουν τις ευκαιρίες ανεξάρτητα από τους 

πόρους τους οποίους ελέγχουν.  

                                                
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship#cite_note-1  

http://en.wikipedia.org/wiki/Intrapreneurship#cite_note-1
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Ο Antoncic & Hisrich (2003) ορίζουν την ενδοεπιχειρηματικότητα ως αναδυόμενες 

συμπεριφορικές προθέσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με τις παρεκκλίσεις από 

τους συνήθεις τρόπους για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια υφιστάμενη 

επιχείρηση. Συμπεραίνουμε ότι ενδοεπιχειρηματικότητα είναι μια πρωτοβουλία των 

εργαζομένων στο εσωτερικό μιας επιχείρησης που αναλαμβάνουν και δημιουργούν κάτι 

νέο και καινοτόμο. Μέσα από αυτή την προσπάθεια βελτιώνουν και επεκτείνουν την 

επιχειρηματικότητα της επιχείρησης.   

1.7.2 Κοινωνική επιχειρηματικότητα  

Η Κοινωνική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες και διαδικασίες που 

αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν, να καθορίσουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

προκειμένου να ενισχυθεί ο κοινωνικός πλούτος με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή τη 

διαχείριση των υφιστάμενων με καινοτόμο τρόπο (Zahra, et al., 2009). Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις είναι οι οργανώσεις που αναζητούν επιχειρηματικές λύσεις σε κοινωνικά 

προβλήματα (Thompson & Doherty, 2006). Ο Yunus (2008) υποστηρίζει ότι κάθε 

καινοτόμος πρωτοβουλία για να βοηθήσει τους ανθρώπους μπορεί να περιγραφεί ως 

κοινωνική επιχειρηματικότητα.  

Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να έχει κερδοσκοπικό ή μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με τους Seelos & Mair (2005) η κοινωνική επιχειρηματικότητα συνδυάζει την 

επινοητικότητα της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας έχοντας ως αποστολή την 

προσφορά προς την κοινωνία. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν αποσκοπεί στο 

κέρδος, αλλά στην προσφορά σε κοινωνικούς σκοπούς, ενώ όποια κέρδη προκύπτουν τα 

διαθέτει προς όφελος ομάδων ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Σύμφωνα 

με τους Lasprogata & Cotton (2003) κοινωνική επιχειρηματικότητα σημαίνει μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, με επιχειρηματική στρατηγική για να μπορέσει να συντηρηθεί, 

ενώ έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνική αποστολή της.  
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Κεφάλαιο 2
ο
 Επιχειρηματίας 

 

2.1 Τι είναι ο επιχειρηματίας  

Η ιστορική εξέλιξη της ιδέας για τον επιχειρηματία είναι ένα μεγάλο θέμα θεωρητικής 

ανάλυσης, σε συνάρτηση πάντα με το χρονικό διάστημα και την περίοδο την οποία το 

μελετάμε. Οι πρώτες αναφορές έγιναν αρχικά από τους Cantillon, Adam Smith, Say, 

Marshall, Schumpeter, Kirzner και συνέβαλαν στον καθορισμό των επιχειρηματιών και 

του ρόλου τους από οικονομικής άποψης.  

Η πρώτη επίσημη αναφορά για την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία έρχεται 

από πολύ παλιά, τον 17
ο
 αιώνα. από τον Richard Cantillon και στις αρχές του 18

ου
 αιώνα 

από τον Adam Smith. Ο Cantillon είναι ένας Ιρλανδός οικονομολόγος, γαλλικής 

καταγωγής, που όρισε τον επιχειρηματία ως ένα άτομο που αναλαμβάνει το ρίσκο και 

είναι ειδικός στην ανάληψη κινδύνου, ενώ ακόμη ο ίδιος τονίζει το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο επιχειρηματίας στην οικονομία. Ο Schumpeter (1942) όρισε τον 

επιχειρηματία ως τον παράγοντα που προωθεί τις διαρθρωτικές αλλαγές και την 

καινοτομία, ενώ ο Kizner (1985) χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία ως το άτομο που έχει την 

ικανότητα να βρίσκεται σε εγρήγορση και να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες για κέρδος 

(Deakins, 2007).  

Ο Baumol (1968) παρατήρησε ότι «η προσπάθεια να γίνει κατανοητό το επιχειρηματικό 

πνεύμα χωρίς τον επιχειρηματία είναι όπως την προσπάθεια να γίνει κατανοητός ο 

Shakespeare χωρίς τον Άμλετ». Η έννοια του επιχειρηματία, για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα τον 20
ο
 αιώνα, εξαφανίστηκε από την οικονομική βιβλιογραφία και επανήλθε 

στο προσκήνιο, σύμφωνα με το Ripsas (1998), τη δεκαετία του ‘80 οπότε ασχολήθηκαν 

νέοι οικονομολόγοι όπως ο Drucker, ο Casson, ο Shackle και ο Shapero. Επιχειρηματίας 

είναι το άτομο που επινοεί και δημιουργεί τις ευκαιρίες (Shackle, 1984) ενώ σύμφωνα με 

τον Casson (1995) επιχειρηματίας είναι αυτός που αναλαμβάνει κινδύνους με απώτερο 

σκοπό το κέρδος. 

Ο Drucker (1985) ισχυρίζεται ότι ο επιχειρηματίας πάντα ψάχνει για την αλλαγή, 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές και το εκμεταλλεύεται αυτό ως μια ευκαιρία. Σύμφωνα με το 

American Heritage Dictionary
14

 ο επιχειρηματίας είναι το «άτομο που οργανώνει, 

λειτουργεί και αναλαμβάνει τον κίνδυνο για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα». Ο Gilder (1980) 

αναφέρει τον επιχειρηματία ως ένα υπεράνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα απόκρυφα 

                                                
14 http://www.ahdictionary.com/ 

http://www.ahdictionary.com/
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του νόμου της οικονομίας, ο οποίος συμβάλλει στην πρόοδο και  παλεύει ενάντια στη 

φτώχεια με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Ο Miller (1983) ορίζει επιχειρηματική συμπεριφορά την αιτία που καταφέρνει να 

συνδυάσει την καινοτομία με την ανάληψη κινδύνων και την προνοητικότητα. Με άλλα 

λόγια, συνδυάζει τις θεωρίες του καινοτόμου επιχειρηματία,  την κλασική θεωρία 

Schumpeter (1934, 1942) και τη θεωρία του Knight (1921) με την ανάληψη κινδύνων από 

τον επιχειρηματία σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, όπου ο επιχειρηματίας έχει τη 

φαντασία, λαμβάνει την πρωτοβουλία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες.  

Οι Amis & Stevenson (2001) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρηματίες δεν βλέπουν μόνο τις 

ευκαιρίες αλλά και τις ακολουθούν. Οι επιχειρηματίες είναι σημαντικοί παράγοντες και 

συμβάλλουν στην αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Σύμφωνα με τον 

Gerber (2003) οι επιχειρηματίες γίνονται πρότυπα προς μίμηση. Ο Foss και οι συνεργάτες 

του (2006) ορίζουν ως κύριο χαρακτηριστικό ενός επιχειρηματία την ικανότητά του να 

αξιολογεί της ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά.  

Ο επιχειρηματίας είναι φιλόδοξο άτομο, έχει όραμα, δημιουργικότητα και το θάρρος 

να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα. Ο Burns (2011) τονίζει ότι ο επιχειρηματίας είναι 

ένας «σούπερ ήρωας», καθώς πολλές φορές βρίσκεται ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, 

αλλά, εντούτοις, καταφέρνει να γίνει πλούσιος. Η επιτομή του επιχειρηματία έχει μεγάλη 

απόσταση από αυτή του εμπόρου, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να αγοράζει φτηνά και 

να πουλά ακριβά. Η λειτουργία του επιχειρηματία σύμφωνα με τον Schumpeter, έχει να 

κάνει με τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες δημιουργούν επανάσταση στην εξέλιξη της 

παραγωγής, αξιοποιώντας μια εφεύρεση ή γενικότερα μια νέα τεχνολογική δυνατότητα για 

την παραγωγή ενός νέου προϊόντος ή με την παραγωγή ενός παλιού με νέο τρόπο, ή 

ανακαλύπτοντας νέες διεξόδους για τα προϊόντα (Reed, 2003).  

Ο Casson (2003) χαρακτηρίζει τον επιχειρηματία ως ένα συντονιστή πόρων με 

ηγετικές ικανότητες, που μπορεί να καινοτομεί και να εντοπίζει ευκαιρίες σε χαοτικό 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Dees (1999) επιχειρηματίας είναι κάποιος ο οποίος 

αναλαμβάνει σημαντικό έργο ή δραστηριότητα. O επιχειρηματίας ανακαλύπτει και 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες (Alvaro et al. 2008), ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους 

συγγραφείς, είναι ο δημιουργός που κινεί και παρακινεί τη διαδικασία της αλλαγής. 

Σύμφωνα με τον Baumol (2010) είναι ευρέως αναγνωρισμένη η συνεισφορά του 

επιχειρηματία στην οικονομική ανάπτυξη και τη γενική ευημερία.  
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2.2 Χαρακτηριστικά του επιχειρηματία  

Ο Shapero (1984) αναφέρει ότι στοιχεία όπως η προσωπικότητα οι δεξιότητες και τα 

κίνητρα κάθε επιχειρηματία μπορεί να ποικίλουν. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνει στην 

προσωπικότητα και στα ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών. Αυτό είναι ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία που τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται και να επιτυγχάνουν ως 

επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τον Berglund (2000), πολλοί ερευνητές έχουν συνδυάσει την 

επιχειρηματική προσωπικότητα με την τάση για ανάληψη κινδύνων, τον εσωτερικό 

έλεγχο, την ανάγκη για αυτονομία, την ανοχή στην ασάφεια, και την υπερβολική 

αισιοδοξία. Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών που υποδεικνύουν οι συγγραφείς, 

χρειάζεται ακόμη, όραμα, ισχυρή θέληση, και πάρα πολλή δουλειά για να μετατραπούν οι 

επιχειρηματικές ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Deakins & Freel (2007), διακρίνουμε 

ότι τα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία είναι πολυδιάστατα. Σύμφωνα με τον Timmons 

και τους συνεργάτες του (1985) δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας που θα πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας. Όπως περιγράφεται από τον 

Carter και τους συνεργάτες του (2003) οι βασικοί λόγοι που ένας επιχειρηματίας επιλέγει 

να δημιουργήσει μια επιχείρηση είναι η ανεξαρτησία, η αυτοπραγμάτωση, (ελευθερία, 

πρόκληση), η οικονομική επιτυχία, ο ρόλος, και τέλος η αναγνώριση. Σύμφωνα τον  

Rindova και τους συνεργάτες του  (2009) η οικονομική επιτυχία για ορισμένους 

επιχειρηματίες, δεν είναι το βασικό κίνητρο για την ίδρυση μιας επιχείρησης. 

Οι επιχειρηματίες ανακαλύπτουν τις ευκαιρίες επειδή έχουν την ικανότητα της 

ανίχνευσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών (Shaver & Scott, 1991). Σύμφωνα με 

τον Baltar και τους συνεργάτες του (2014), οι επιχειρηματίες έχουν ως κύρια 

χαρακτηριστικά την επιμονή, τη δημιουργικότητα, το συντονισμό, τη γενναιότητα, την 

αποφασιστικότητα, την εγρήγορση και τη στρατηγική. Επιπροσθέτως, έχουν την 

ικανότητα να καινοτομούν, να αναγνωρίζουν τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

και να εισχωρούν σε δυναμικές αγορές. 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται επιγραμματικά τα βασικά χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματία 

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

Καινοτόμος Ανάληψη κινδύνου 

Ανάληψη ρίσκου Δημιουργικότητα 
Ανάγκη αυτονομίας Ανάγκη για κοινωνική καταξίωση 

Προνοητικότητα Πρωτοβουλία 

Εντοπισμός ευκαιριών Δημιουργία ευκαιριών 

Αξιοποίηση ευκαιριών Συντονισμός εργασιών 

Επίμονος Δέσμευση στους στόχους 

Πηγή: Gartner, W. (1989) 
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2.3 Τι είναι ο ενδοεπιχειρηματίας  

Ενδοεπιχειρηματίας (intrapreneur) είναι κάποιο άτομο που εργάζεται ως υπάλληλος σε μια 

εταιρεία, είναι ένα ενεργό άτομο με ισχυρή επιθυμία για δράση. Η Pinchot (1985) 

χαρακτηρίζει τον ενδοεπιχειρηματία ως ονειροπόλο, όπου προσπαθεί να μετατρέψει μια 

ιδέα σε ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα για λογαριασμό της επιχείρησης. Σύμφωνα με το 

American Heritage Dictionary
15

 ο ενδοεπιχειρηματίας είναι «το πρόσωπο που αναλαμβάνει 

την άμεση ευθύνη και την ανάληψη κινδύνου µέσα σε µια µεγάλη εταιρία για τη μετατροπή 

µιας ιδέας σε ένα κερδοφόρο τελικό προϊόν µέσα από μια  καινοτόμα διαδικασία». 

2.4 Ποιες οι διαφορές  ανάμεσα στον επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία 

Ο ενδοεπιχειρηματίας «intrapreneur» είναι ο εργαζόμενος που σκέφτεται με 

επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμό, ενώ ο επιχειρηματίας είναι το άτομο που 

οργανώνει, λειτουργεί και αναλαμβάνει τον κίνδυνο για ένα επιχειρηματικό εγχείρημα. Οι 

διαφορές που παρατηρούνται κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δράσης είναι εμφανείς 

καθώς ο κίνδυνος που αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον 

κίνδυνο που αναλογεί στον ενδοεπειχειρηματία, και αυτό, γιατί εάν το αποτέλεσμα του 

επιχειρηματικού εγχειρήματος είναι αποτυχημένο, τότε η ζημιά που θα προκαλέσει στον 

επιχειρηματία ίσως και να είναι ανεπανόρθωτη, ενώ στην περίπτωση του 

ενδοεπιχειρηματία το χειρότερο που μπορεί να του προκαλέσει είναι η απώλεια της θέσης 

εργασίας ή μια υποβάθμιση της θέσης εργασίας του (De Jong & Wennekers (2008).  

Όπως καταλαβαίνουμε, η πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι δυσανάλογη, 

καθώς στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του επιχειρηματικού εγχειρήματος είναι 

θετικό τότε, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που λαμβάνει τα περισσότερα οφέλη, ενώ στην 

περίπτωση του ενδοεπιχειρηματία τα οφέλη που θα λάβει είναι, ίσως κάποια προαγωγή, 

αύξηση των αποδοχών του και χορήγηση μπόνους. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα με το 

μέγεθος της επιτυχίας του. 

Ο επιχειρηματίας σε ένα αβέβαιο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον λειτουργεί 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν και διαμορφώνει την στρατηγική του 

για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που του παρουσιάζονται, σε αντίθεση με τον 

ενδοεπιχειρηματία ο οποίος ακολουθεί την στρατηγική που υιοθετεί η διοίκηση της 

επιχείρησης. Η οργάνωση και η διαχείριση των οικονομικών πόρων είναι μια πρόκληση 

πολύ σημαντική, με δεδομένο την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος π.χ. όπως 

επικρατεί στις μέρες μας, ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των 

οικονομικών πόρων, ενώ ο ενδοεπιχειρηματιας δεν έχει την ευθύνη ή καλύτερα την πίεση 

                                                
15 http://www.ahdictionary.com/ 

http://www.ahdictionary.com/
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που ενδεχομένως δημιουργεί η οικονομική διαχείριση ή η εύρεση κεφαλαίων για την 

επιχείρηση. Ακόμη, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που θα πρέπει να μεριμνήσει για την 

εξασφάλιση νέων οικονομικών πόρων για νέες επενδύσεις η νέες συνεργασίες, σε 

αντίθεση με τον ενδοεπιχειρηματία που δεν το αναλαμβάνει.  

Τέλος, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που διαμορφώνει το κλίμα, την ψυχολογία 

χαράσσει και μεταδίδει την πολιτική στους εργαζόμενους εφόσον υπάρχουν και δεν είναι 

μια ατομική επιχείρηση, ενώ ο ενδοεπιχειρηματίας ακολουθεί την πολιτική που έχει 

χαράξει και διαμορφώσει η ηγεσία της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.  

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πως διαφοροποιούνται τα κίνητρα ανάμεσα στον 

επιχειρηματία και στον ενδοεπιχειρηματία.  

 

Πίνακας 2: Διαφοροποίηση των κινήτρων ανάμεσα στον επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία 

Κίνητρα Επιχειρηματίας Ενδοεπιχειρηματίας 

Αναγνώριση Ναι Ναι 

Προαγωγή Όχι Ναι 

Αύξηση απολαβών Ναι Ναι 

Ανεξαρτησία Ναι Όχι 

Επιθυμία υλοποίησης ιδέας Ναι 
Κατόπιν έγκρισης της 

διοίκησης 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πως διαφοροποιούνται τα χαρακτηριστικά ανάμεσα 

στον επιχειρηματία και στον ενδοεπιχειρηματία.  

Πίνακας 3: Διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών ανάμεσα στον επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία 

Χαρακτηριστικά Επιχειρηματίας Ενδοεπιχειρηματίας 

Καινοτόμος Ναι Ναι 

Ανάληψη κινδύνου Ναι 
Ναι, έχοντας πάρει πρώτα την 

έγκριση της διοίκησης 

Ανάληψη ρίσκου Ναι 
Ναι, έχοντας πάρει πρώτα την 

έγκριση της διοίκησης 

Δημιουργικότητα Ναι Ναι 

Ανάγκη αυτονομίας Ναι Όχι 
Ανάγκη για κοινωνική 

καταξίωση 
Ναι Όχι 

Προνοητικότητα Ναι Όχι 

Πρωτοβουλία Ναι 
Δεν μπορεί χωρίς την έγκριση της 

διοίκησης 

Εντοπισμός ευκαιριών Ναι Ναι 

Δημιουργία ευκαιριών Ναι Ναι 

Αξιοποίηση ευκαιριών Ναι 
Ναι, αφού πρώτα πάρει την έγκριση 

της διοίκησης 

Συντονισμός εργασιών Ναι 
Όχι, εκτός και εάν του ανατεθεί από 

την διοίκηση 

Επίμονος Ναι 

Υπό προϋποθέσεις, δεν μπορεί να 

επιμένει εφόσον οι διοίκηση δεν το 

εγκρίνει 

Δέσμευση στους στόχους Ναι Από κοινού με την διοίκηση 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 



38 
 

Όπως παρατηρήσαμε στους παραπάνω πίνακες 1 & 2, η διαφοροποίηση ανάμεσα στον 

επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία δεν είναι μεγάλη. Αυτό που αναφέρεται με μεγάλη 

συχνότητα και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενδοεπιχειρηματικότητα είναι η 

διοίκηση, γιατί η διοίκηση είναι αυτή που θα πρέπει να συμβάλλει, με την πολιτική της, 

στη σχέση που θα διαμορφώσει με τους εργαζόμενους της, και με το κατά πόσο τους δίνει 

το χώρο για να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να απελευθερώσουν το δημιουργικό 

τους πνεύμα. Εν τέλει, η ελευθερία των αποφάσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι η 

πρώτη διαφοροποίηση ανάμεσα στον επιχειρηματία και στον ενδοεπιχειρηματία, καθώς ο 

μεν πρώτος αποφασίζει άμεσα ενώ ο δεύτερος θα πρέπει να έχει την έγκριση από τους 

ανωτέρους του. 

2.5 Πρόθεση και Κίνητρα επιχειρηματικής δράσης 

Η επιχειρηματική πρόθεση έχει αποδειχθεί ότι είναι μια σημαντική και συνεχή δημιουργία 

στη θεωρία της επιχειρηματικότητας και της έρευνας (Carr & Sequeira, 2007∙ Hmieleski & 

Corbett, 2006∙ Wilson et al., 2007). Ο Krueger (2007) τονίζει, ότι «πίσω από την 

επιχειρηματική δράση βρίσκονται οι προθέσεις για επιχειρηματικότητα», όλα τα άτομα δεν 

έχουν τις ίδιες προθέσεις, είτε πριν είτε μετά βρίσκουν από εύνοια, τύχη μια νέα 

επιχειρηματική ευκαιρία. Σύμφωνα με τον Shook και τους συνεργάτες του (2003) έχουν 

παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει μια ομοιόμορφη προσέγγιση για τον καθορισμό και τη 

μέτρηση των επιμέρους επιχειρηματικών προθέσεων. Ο όρος επιχειρηματική πρόθεση έχει 

χρησιμοποιηθεί αόριστα για να καλύψει μια σειρά από σχετικές αλλά διαφορετικές 

έννοιες, όπως, ο επαγγελματικός προσανατολισμός (Francis & Banning, 2001), η 

επαγγελματική φιλοδοξία (Schmitt-Broderbund & Vondracek, 2002), οι εκκολαπτόμενοι 

επιχειρηματίες (Korunka et al., 2003), η προοπτική για αυτοαπασχόληση (Singh & 

DeNoble, 2003) και η λαχτάρα για ιδιόκτητη επιχείρηση (Crant, 1996).  

Σύμφωνα με τον Krueger και τους συνεργάτες του (2000) η απόφαση να γίνει ένας 

επιχειρηματίας θεωρείται εκούσια και συνειδητή. Οι εμπειρικές αναλύσεις των 

επιχειρηματικών προθέσεων συνηθίζονται όλο και περισσότερο (Fayolle et al., 2006∙ 

Kolvereid & Isaksen, 2006∙). Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών είναι το κλειδί που 

συνδέει την επιχειρηματική δράση με τον επιχειρηματία (Casson & Wadeson, 2007).  

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές σταδιοδρομίας ή ακόμα και ο 

φόβος της ανεργίας σχετίζονται με μια αμυντική στάση όπου δημιουργεί αρνητικό κίνητρο 

ώστε να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό το φαινόμενο  έχει 

χαρακτηριστεί  «να ξεφύγω από την ανεργία» (Oxenfeldt 1943, Storey και Jones 1987, 

Storey 1991, Foti and Vivarelli 1994, Pfeiffer και Reize 2000, Santarelli et al. 2009).  



39 
 

Τα κίνητρα ανάληψης επιχειρηματικής δράσης είναι ποικίλα και διαφοροποιούνται σε 

κάθε νέο επιχειρηματία. Αυτό συμβαίνει γιατί παίζει ρόλο ο χαρακτήρας του κάθε 

επιχειρηματία, οι γνώσεις του, η ηλικία του, το οικονομικό και κοινωνικό του επίπεδο, ο 

τύπος της επένδυσης και το χρονικό διάστημα που επιλέγει να πραγματοποιήσει την 

επένδυση. Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν κάποια βασικά κίνητρα που 

οδηγούν τα άτομα να πραγματοποιήσουν ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.  

Τα κίνητρα αυτά είναι: α) η επιθυμία να υλοποιήσουν τη δική τους ιδέα, β) να 

οδηγήσουν τη ζωή και την τύχη τους, να είναι ανεξάρτητα και γ) η ελπίδα για αυξημένες 

χρηματικές απολαβές (Κωσταντέλος, 2013). 

Σύμφωνα με τον Hessels και τους συνεργάτες του (2008) οι επιχειρηματίες 

παρακινούνται από το κίνητρο της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, ακόμη χρειάζεται αρκετή 

έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιχειρηματική αντίληψη. Επίσης, θα πρέπει να αναπτυχτούν επαρκή έγκυρα και 

αξιόπιστα εργαλεία για την ανάλυση των επιχειρηματικών κινήτρων και προθέσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε περιληπτικά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

επιχειρηματικών κινήτρων.  

 

Πίνακας 4: Περίληψη της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των επιχειρηματικών κινήτρων 

Συγγραφείς Κίνητρα 

Cassar (2007),   

Moskowitz and Vissing-Jorge nsen (2002),   

Locke (2002), 

 Gimeno et al. (1997),  

Birleyand Westhead (1994), 

  Shane et al. (1991), 

 Davidsson (1989),  

Scheinburg and MucMillan (1988), 

Friberg (1976), 

Οι επιχειρηματίες έχουν αρχικά σαν κίνητρό τους 

το κέρδος, την επικράτηση οικονομικών 

κινήτρων, την οικονομική ευκαιρία, το υλικό 

κέρδος 

Cassar (2007), 

Locke (2000), 
Kolvereid (1996), 

Birley and Westhead (l994), 

 Shane et al. (1991),  

Scheinburg and MucMillan (1988), 

 Bowen and Hisrich (1986), 

Hofstede (1980),  

Friberg (1976), 

Ανεξαρτησία 

Bercovitz and Feldman (2008),  

Stuart and Ding (2006) 

Kolvereid (1996),  

Birley and Westhead (1994),  

Shane et al. (1991), 
 Scheinburg and MacMillan (1988), 

Friberg (1976), 

Maslow (1943). 

Ανάγκη για κοινωνική αποδοχή, αναγνώριση 

συναδέρφων, επίδραση συναδέλφων εξουσία 

Cassar (2007),  

Locke (2000), 

 Kolvereid (1996), 

Θέληση για ολοκλήρωση προσωπικών αξιών ή 

προτύπων,  ανάγκη για επιτυχία, εγωκεντρικό 

πάθος, αυτογνωσία. 
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Bowen and Hisrich (1986),  

Friberg (1976),  

Maslow (1943), 

Kuratko et al. (1997), 

Kolvereid (1996), 

 Monroy and Folger (1993), 

Πρόκληση 

Scheinburg and MacMflbn (1988), 

 Friberg (1976), 

Cooper (1973), 

Επιθυμία να ξεφύγει κανείς από μια αρνητική 

κατάσταση 

Morris et al. (2006),  

Guodiy and Welsh (2001), 
 Starr and Yudkin (1996), 

Ευελιξία, χρόνος με την οικογένεια 

Shane et al. (1991), 

 Scheinburg and MacMiLlan (1988), 
Ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη, μάθηση 

Birley and Westhead (1994), 

 Brush (1992), 

 Scheinburg and MucMillan (1988), 

Συνεισφορά στην κοινωνία, κοινοτισμός 

Reynolds et al. (2001), 

 Kolvereid (1996), 
Οικονομική ευκαιρία 

Roberts (1991),  

Corman et al. (1988), 
Ευκαιρία διάδοσης της δουλειάς, δημοσίευση 

Birley and Westhead (1994), Μείωση φορολογίας 

Kolvereid (1996), Ασφάλεια 

Reynolds et al. (2001), 
Αναγκαιότητα οικονομικών πόρων (οικονομική 

αναγκαιότητα) 

Corman et al. (1988). Εμφάνιση νέων ιδεών στην αγορά 

Πηγη: Hayter, Christopher S.∙ Journal of Technology Transfer, June 2011, v. 36, iss. 3, pp. 348 
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Κεφάλαιο 3
ο
 Διακρίσεις & Τύποι επιχειρήσεων  

 

3.1 Διάκριση επιχειρήσεων  

Σύμφωνα με τον οδηγό
16

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταρτιστεί ο νέος ορισμός των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων ο οποίος καθιερώνει τρεις διαφορετικές κατηγορίες 

επιχειρήσεων των ΜΜΕ.
17

 Το μέγεθος των επιχειρήσεων ορίζεται στον παρακάτω πίνακα 

ως εξής:  

Πίνακας 5. Διάκριση επιχειρήσεων 

Κατηγορία 

επιχείρησης 

Αριθμός απασχολούμενων: ετήσια 

μονάδα εργασίας(ΕΜΕ) 

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών 

Σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού 

Μεσαία <250 ≤50 εκατ. ΕΥΡΩ ≤50 εκατ. ΕΥΡΩ 

Μικρή <50 ≤50 εκατ. ΕΥΡΩ ≤10 εκατ. ΕΥΡΩ 

Πολύ μικρή <10 ≤2 εκατ. ΕΥΡΩ ≤2 εκατ. ΕΥΡΩ 

Πηγή:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf 

 

3.2 Είδη επιχειρήσεων  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
18

 προβλέπονται συγκεκριμένα είδη επιχειρήσεων. 

Πριν ακόμη συσταθεί, οργανωθεί και λειτουργήσει μια επιχείρηση καλούμαστε να 

αποφασίσουμε ποια θα είναι η επιλογή της νομικής της μορφής. Η επιλογή της 

καταλληλότερης νομικής μορφής είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση, γι’ αυτό και ο 

επιχειρηματίας θα πρέπει να εστιάσει πολύ σε κάποιους σημαντικούς παράγοντες όπως, η 

φορολόγηση και  το διοικητικό κόστος, ενώ ακόμη θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονέκτημα όλων των ειδών επιχειρήσεων που προβλέπονται από 

την ελληνική νομοθεσία. 

Τα είδη  επιχειρήσεων που προβλέπονται είναι:  

 ατομική επιχείρηση (ένα άτομο) 

 εταιρική επιχείρηση (δύο ή περισσότερα άτομα που συνδέονται με εταιρική σχέση 

μεταξύ τους). 

 συνεταιρισμός  

                                                
16 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf  
17 Ως "ΜΜΕ" νοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – όπως αυτές ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ: σύσταση 

2003/361 της ΕΕ. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-

definition/index_el.htm  
18 Νόμος 3190 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 91 - 16.04.1955  ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ 2190/1920 "ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) 

[Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)] 

http://www.eetaa.gr/nomothesia/fek/fek/f_15.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EL:PDF
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_el.htm
http://www.eetaa.gr/nomothesia/fek/fek/f_15.pdf
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Υπάρχουν πέντε τύποι εταιρικής επιχείρησης: 

 ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) 

 ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) 

 εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) 

 ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) 

 ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) 

 

Σχήμα  2. Τύποι Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
19 

 
Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Μεταξύ των προσωπικών και κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων γίνεται μια πολύ σημαντική 

διάκριση, καθώς στις προσωπικές επιχειρήσεις πρωταρχικό ρόλο έχει η προσωπικότητα 

του κάθε εταίρου, καθώς έτσι διαμορφώνεται η φήμη, η φερεγγυότητα και η διαχρονική 

λειτουργία και ύπαρξη της επιχείρησης, ενώ στις κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις πρωταρχικό 

ρόλο έχει το εταιρικό κεφάλαιο και όχι τα προσωπικά στοιχεία του κάθε εταίρου.  

                                                
19

Υπάρχουν ακόμη και: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE), Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού 

Σκοπού, Κοινοπραξία, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ, ΣυνΠΕ 

Τύποι 

 Επιχειρήσεων   

                                
Ατομική      

Επιχείρηση  
   

Εταιρικές 
Επιχειρήσεις 

Προσωπικές 
Επιχειρήσεις   

Οµόρρυθµη 
Εταιρεία 

Ετερόρρυθµη 
Εταιρεία 

Αφανής 
Eταιρεία  

Απρόσωπες / 
Κεφαλαιουχικές 

Ανώνυμη 
Εταιρεία 

Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία  

Εταιρεία 
Περιορισμένης 

Ευθύνης 

Κοινωνική  
Επιχείρηση  

Συνεταιρισμός  
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3.3 Ατομική επιχείρηση 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2009) η ατομική επιχείρηση είναι το πιο απλό και το πιο 

παλιό είδος επιχείρησης. Η διαδικασία σύστασης και λειτουργιάς της είναι πολύ απλή, 

απαιτείται μόνο η έναρξη δραστηριότητας στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία 

(ΔΟΥ),
20

 ενώ δεν απαιτούνται ιδιαίτερα σημαντικά κεφάλαια. Ο ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης είναι αυτός που την διοικεί και είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλες τις 

οφειλές και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων. 

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη αυτού του είδους επιχείρησης στηρίζεται αποκλειστικά στις 

ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες) του επιχειρηματία. Να αναφέρουμε ακόμη ότι η 

διαδικασία Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
21

 δεν ακολουθείται για την ίδρυση της 

ατομικής επιχείρησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις υπερτερούν κατά πολύ σε αριθμούς σε 

σχέση με τις εταιρικές επιχειρήσεις (Βλέπε, πίνακα 22).  

 

3.4 Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 

Όπως είδαμε στο παραπάνω σχήμα 2. η ομόρρυθμη εταιρεία κατατάσσεται στην 

κατηγορία των εταιρικών επιχειρήσεων και διακρίνεται ως προσωπική επιχείρηση. 

Αναφέραμε στην περιγραφή της ατομικής επιχείρησης ότι ο ιδιοκτήτης της είναι αυτός 

που τη διοικεί, παίρνει τις αποφάσεις και έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τις 

υποχρεώσεις και τις οφειλές της επιχείρησης. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους 

εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας οι οποίοι στηρίζουν την επιχείρηση με τις γνώσεις και 

τις ικανότητες τους, με τα κεφάλαια τα οποία διαθέτουν, καθώς και με την προσωπική 

τους εργασία. Για την ίδρυση της ομόρρυθμης εταιρείας (Ο.Ε.) χρειάζεται να συμπράξουν 

τουλάχιστο δυο εταίροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι ευθύνονται για όλες τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας με ολόκληρη την προσωπική τους περιουσία. 

Συνηθίζεται στην Ελλάδα η επιλογή σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας από άτομα με 

πολύ στενούς φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς (Σκουλάς, 2008, Παπαδόπουλος, 

2009). Οι συμβαλλόμενοι δεν δεσμεύονται από το νόμο με κάποιο συγκεκριμένο ποσό  για 

τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρείας, ενώ οι ενέργειες που χρειάζεται να ακολουθηθούν 

για τη σύσταση της εταιρείας περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, στο νέο νόμο υπ’ αριθ. 

3853/2010,
22

 υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ), (βλέπε παράρτημα 1). 

                                                
20 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Info_DOY.html  
21 http://www.businessportal.gr/onestopshop.php 
22 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την 

λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών». 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/K1-802.pdf 

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/Info_DOY.html
http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/K1-802.pdf
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3.5 Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) 

Η ετερόρρυθμη εταιρεία είναι εταιρική επιχείρηση που χαρακτηρίζεται και αυτή ως 

προσωπική και έχει σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά με την ομόρρυθμη εταιρεία. Για την 

ίδρυση της ετερόρρυθμης εταιρείας (Ε.Ε.) χρειάζεται να συμπράξουν τουλάχιστο δυο 

εταίροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους ομόρρυθμους 

και τους ετερόρρυθμους εταίρους. 

Αυτό που διαφοροποιεί την ετερόρρυθμη από την ομόρρυθμη εταιρεία είναι η 

απεριόριστη ευθύνη που έχει ο ομόρρυθμος εταίρος για όλες τις οφειλές και υποχρεώσεις 

της εταιρείας «εις ολόκληρον» με την προσωπική του περιουσία, ενώ ο ετερόρρυθμος 

εταίρος έχει περιορισμένη ευθύνη που δεν ξεπερνά το ποσοστό συμμετοχής του στην 

εταιρεία. Οι ενέργειες που χρειάζεται να ακολουθηθούν για τη σύσταση της εταιρείας 

περιγράφονται στα άρθρα 4, 5, στο νέο νόμο υπ’ αριθ. 3853/2010,
23

 υπηρεσίας μιας 

στάσης (ΥΜΣ). 

 

3.6 Αφανής Εταιρεία 

Σύμφωνα με το άρθρο 285 του νόμου υπ΄αριθ. 4072/2012 η έννοια της αφανούς εταιρείας 

ορίζεται: «με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής 

εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής 

στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που 

διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό συμφέρον  των εταίρων».  «Οι όροι της 

εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων 

μερών. Για τη συμφωνία αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 393 

Κ.Πολ.Δ.»
24

.  

Η αφανής εταιρεία δεν καταχωρείται στο γενικό εμπορικό μητρώο για το λόγο ότι δεν 

έχει νομική προσωπικότητα.  

 

3.7 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εταιρική επιχείρηση και μπορεί να ιδρυθεί από 

ένα πρόσωπο ή και περισσότερους εταίρους. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 

3190/1955
25

 το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα εταιρικά μερίδια.
26

 Για την ίδρυση της 

                                                
23 http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/K1-802.pdf 
24

 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/4072_2012_gge.pdf  
25 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180 

http://www.startupgreece.gov.gr/sites/default/files/K1-802.pdf
http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/4072_2012_gge.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180
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Ε.Π.Ε. πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 9 του νόμου 4156/2013 «Το κεφάλαιο 

της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε 

διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.». 

http://www.businessportal.gr/pdf/4156.pdf 

Σε σύγκριση με τις εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. η ευθύνη σύμφωνα με το νόμο Ν. 3190 της 

9/16-4-55 (Α 91),
27

 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, στο άρθρο 1 αναφέρει ότι, «δια 

τας εταιρικάς υποχρεώσεις ευθύνεται μόνον η εταιρεία δια της περιουσίας αυτής. Τα 

εταιρικά μερίδια δεν δύνανται να παρασταθώσι δια μετοχών». 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180 

Σύμφωνα με τον Σκουλά (2008) η επιλογή σύστασης της εταιρικής μορφής ΕΠΕ, 

προτιμάται όταν οι εταίροι δεν θέλουν να διακινδυνεύσουν την προσωπική τους περιουσία. 

Στο άρθρο 2 αναφέρει ότι : «η επωνυμία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται 

είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων είτε προσδιορίζεται εκ του αντικειμένου 

της ασκούμενης υπ' αυτής επιχειρήσεως. Εν τη επωνυμία της εταιρείας δέον να περιέχονται 

κατά πάσαν περίπτωσιν ολογράφως αι λέξεις "Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης"».http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180 

Στο άρθρο 3 θα δούμε ότι: «Η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο 

σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρησης. Απαγορεύεται εις τας εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης η άσκησης επιχειρήσεων δι' ας έχει ορισθή υπό του νόμου έτερος αποκλειστικώς

 εταιρικό τύπος». http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του νόμου υπ’ αριθ. 3853/2010
28

 η διαδικασία σύστασης 

εταιριών περιορισμένης ευθύνης πλέον γίνεται σε ένα μόνο σημείο, με μία και μοναδική 

διαδικασία, μέσα σε μία μέρα. 

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 43α που συμπληρώνει το άρθρο 

2 του Π.Δ.. 279/1993 (ΦΕΚ A',122) «Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί 

από ένα πρόσωπο η να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της 

συμπεριλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις: Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης» http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180#LinkTarget_905 

  

                                                                                                                                              
26Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα 

οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της 

μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.» http://www.businessportal.gr/pdf/4156.pdf 
27

 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180  
28 http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf 

http://www.businessportal.gr/pdf/4156.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180#LinkTarget_905
http://www.businessportal.gr/pdf/4156.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=227180
http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf
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3.8 Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) 

Η ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 3 του νόμου με υπ’ 

αριθμ. 3604/2007
29

 «Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική 

προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της». Στο 

ίδιο άρθρο αναφέρει ότι: «Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός 

της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης». Στην παράγραφο 3, στο άρθρο 3, αναφέρει 

ότι η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί: «από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί 

μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση 

ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο 

πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 7β.». 

Σύμφωνα με τον Σκουλά (2008) η ανώνυμη εταιρεία είναι η πιο σοβαρή μορφή 

εταιρικής δραστηριότητας. Για την ίδρυση της εταιρείας ορίζεται ως ελάχιστο μετοχικό 

κεφάλαιο σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου
30

 το ποσό των 24.000€ το 

οποίο και καταβάλλεται
31

 από έναν ή περισσότερους ιδρυτές κατά την σύσταση της 

εταιρείας. Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε ίσης αξίας μερίδια (μετοχές),
32

 και οι ευθύνες
33

 

επιμερίζονται στους κατόχους των μετοχών σύμφωνα με το ύψος συμμετοχής τους. 

Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 7 του νόμου υπ’ αριθ. 3853/2010
34

 

η διαδικασία σύστασης ανωνύμων εταιριών πλέον γίνεται σε μια στάση (ΥΜΣ). 

 

3.9 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφο 1, του νόμου με υπ’ αριθμό 4072/2012 εισάγεται 

μια νέα
35

 εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ). «Η εταιρεία αυτή έχει 

νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική 

επιχείρηση». http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/4072_2012_gge.pdf 

                                                
29 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3604_07.htm  
30Π.Ν.Π. στις 12.12.2012 (Α’ 240) «Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται 

στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της 

εταιρείας». http://goo.gl/J3Rfq   
31 Καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. 
32 Οι μετοχές μπορούν να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, όπως ορίζεται στο καταστατικό. Οι μετοχές μπορεί 

να είναι κοινές ή προνομιούχες με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
33

 «Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, 
μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που 

δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων 

που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας 

της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του 

προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της 

εταιρείας.»http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3604_2007_ye.pdf  
34

 http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf 
35 Στα μέσα του 2012 η Κυβέρνηση Παπαδήμου θεσμοθέτησε με το Ν. 4072/12 τη νέα εταιρική μορφή ΙΚΕ 

http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/4072_2012_gge.pdf
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3604_07.htm
http://goo.gl/J3Rfq
http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3604_2007_ye.pdf
http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf
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Για την ίδρυση της εταιρείας χρειάζεται μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα (1) ευρώ. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 79 του νόμου με υπ’ αριμ. 4072/2012 «οι εταίροι 

συμμετέχουν στην εταιρεία με κεφαλαιακές, με εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές 

εισφορές».http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf 

Για την ίδρυση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας χρειάζεται ένα ή περισσότερα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ για την σύστασή της εφαρμόζεται το άρθρο 5Α του Ν. 

3853/10 που προστέθηκε με το άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4072/12 υπηρεσία μίας στάσης 

(ΥΜΣ). Η χρονική διάρκεια της εταιρείας εάν δεν οριστεί στο καταστατικό κατά τη 

σύσταση της, έχει διάρκεια δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της εταιρείας. Η χρονική 

διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφο 5. 

Σύμφωνα με το άρθρο 55, δίνεται η δυνατότητα για τη διαχείριση και εκπροσώπηση της 

εταιρίας από ένα ή περισσότερους διαχειριστές. Στο άρθρο 58, αναφέρεται ότι «ο 

διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο εταίρος ή μη».
36

  

Σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφο 3 : «Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε 

χρέος της εταιρείας κατά την παράγραφο 1 με τόκους και άλλες επιβαρύνσεις». 

http://www.businessportal.gr/pdf/3853.pdf 

Η ιδιαιτερότητα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι το γεγονός ότι από τη 

μια διαθέτει κεφάλαιο ενώ, από την άλλη, οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη για τα 

χρέη της εταιρείας.  

 

3.10 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013)
37

 ορίζει την κοινωνική επιχείρηση ως τον φορέα ο οποίος 

στοχεύει αποκλειστικά στην συλλογική, κοινωνική και δημόσια προσφορά. Λειτουργεί με 

πνεύμα επιχειρηματικό και καινοτόμο και διανέμει την όποια κερδοφορία τής κάθε χρήσης 

κυρίως σε κοινωνικούς σκοπούς. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θεσπίστηκε με 

τον ν. 4019/2011 και έχει τη μορφή ιδιωτικής επιχείρησης. Τουλάχιστον πέντε (5) άτομα 

χρειάζονται για την σύσταση του κοινωνικού συνεταιρισμού. 

 

3.11 Συνεταιρισμός  

Η δραστηριότητα των συνεταιρισμών στην Ελλάδα χρονολογείται στα τέλη του 18
ου

 αιώνα 

και στις αρχές του 19
ου

 αιώνα. «Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε στο παγκόσμιο 

συνέδριο συνεταιριστικών οργανώσεων στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 

                                                
36 «Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να 

ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νομικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο 

υπεύθυνο για τη διαχείριση». http://www.businessportal.gr/pdf/3853.pdf  
37 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523&type=2&furtherPubs=yes  

http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/simata_n4072_12.pdf
http://www.businessportal.gr/pdf/3853.pdf
http://www.businessportal.gr/pdf/3853.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523&type=2&furtherPubs=yes
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1995 :«Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά 

για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και 

επιδιώξεών τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης 

επιχείρησης».
38

  

Στην Ελλάδα οι εν ενεργεία συνεταιρισμοί μέχρι και σήμερα (26/03/2014) 

απαριθμούνται σε εκατό (100), (ΚΕΕΕ, 2014). Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική 

Συμμαχία (ICA),
39

 τα μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να ακολουθούν και να 

εφαρμόζουν τις βασικές συνεταιριστικές αρχές που είναι οι εξής:  

1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή 

2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών 

3. Οικονομική συμμετοχή των μελών 

4. Αυτονομία και ανεξαρτησία 

5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση 

6. Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

7. Κοινοτικό ενδιαφέρον 

Στην ελληνική επικράτεια διακρίνουμε τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 

(ΑΣΟ)
40

 οι οποίες ρυθμίζονται από το νόμο υπ’ αριθ. 2810/2000, τους Αστικούς 

Συνεταιρισμούς
41

 οι οποίοι ρυθμίζονται από το νόμο υπ’ αριθ. 1667/1986, ενώ ακόμη 

έχουμε τους Οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Τέλος, υπάρχουν και οι συνεταιρισμοί 

πιστωτικών ιδρυμάτων (Συνεταιριστικές Τράπεζες).  

 

3.12 Κριτήρια για την επιλογή της νομικής μορφής  

Η επιλογή νομικής μορφής είναι το πρώτο βήμα που καλούνται να πράξουν όσοι  

αποφασίσουν να ασχοληθούν για την ίδρυση μιας επιχείρησης Η απόφαση του 

                                                
38http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%8

1%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  
39«Είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1895 για να ενώσει, να εκπροσωπεί και 

να εξυπηρετεί τους συνεταιρισμούς σε όλο τον κόσμο. Είναι η παγκόσμια φωνή, είναι το φόρουμ για τη γνώση, 

την εμπειρία και την συντονισμένη δράση με ότι σχετίζετε με τους συνεταιρισμούς». http://ica.coop/  
40 «Η Αγροτική Συνεταιριστική οργάνωση (Α.Σ.Ο.) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται 

εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική 

ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως Α.Σ.Ο. 
θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί, 

αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή 

δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας». 

http://www.socialcooperatives.gr/images/media/N_2810_2010_codified.pdf  
41 «Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να 

αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην 

οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά 

μέσα σε μια κοινή επιχείρηση». http://www.socialcooperatives.gr/images/media/N._1687_1986.pdf  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://ica.coop/
http://www.socialcooperatives.gr/images/media/N_2810_2010_codified.pdf
http://www.socialcooperatives.gr/images/media/N._1687_1986.pdf


49 
 

κατάλληλου τύπου εταιρικής μορφής έχει μεγάλη σημασία και είναι πολύ σημαντική η 

σωστή επιλογή. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον εταιρικό τύπο 

που επιθυμεί, χωρίς ο νομοθέτης να του έχει θέσει κάποιους  περιορισμούς εκτός από 

κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως είναι οι χρηματιστηριακές, τραπεζικές και 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

αυτή της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.). 

Ο κάθε επιχειρηματίας πριν από την ίδρυση της επιχείρησης και πέραν των 

επιδιωκόμενων στόχων που έχει θέσει, θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορους σημαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Είναι πολύ σημαντικό πριν από την ίδρυση της επιχείρησης να γνωρίζει ποιο φορολογικό 

καθεστώς διέπει την νομική μορφή που θα επιλέξει, ποια η γραφειοκρατία και ποιο το 

διοικητικό κόστος. Ακόμη πολύ σημαντικό είναι το γεγονός του περιορισμού των 

ευθυνών, δηλαδή, ποιος θα αναλάβει να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της εταιρίας σε 

περίπτωση χρεωκοπίας-λύσης της. Στην περίπτωση που η επιχείρηση ιδρύεται από 

περισσότερο από ένα άτομο θα πρέπει να εξεταστούν οι μεταξύ τους σχέσεις ώστε να 

διασφαλιστούν η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της επιχείρησης.  

Επειδή η απόφαση για τη σωστή επιλογή σύστασης μιας εταιρείας δεν είναι εύκολη θα 

πρέπει να πρέπει να προσέξουμε τα ακόλουθα:   

 Τα διαθέσιμα κεφάλαια.  

 Τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που την ιδρύουν 

 Τις απαιτούμενες ενέργειες και τα έξοδα ίδρυσης  

 Την ευελιξία που απαιτεί η λειτουργία της  

 Ποιο το  μοντέλο διοίκησης θα εφαρμοστεί 

 Ποια η πιστοληπτική ικανότητα,  

 Με ποιο τρόπο θα διανείμει τα κέρδη της επιχείρησης. 

 Λήψη αποφάσεων  

 Ευελιξία 

 Φορολόγηση 

 Δυνατότητα εισροής κεφαλαίων 

 Χρονική διάρκεια λειτουργίας 

 Πάγια λειτουργικά κόστη  

 Νομοθεσία πολύπλοκη  

 Δυσκολία στην διάλυση της εταιρείας  

 Αυξημένη γραφειοκρατία  
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3.13 Κόστος και χρονικό διάστημα ίδρυσης επιχείρησης ανά νομική μορφή στην 

Ελλάδα 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β) Άρθρο 2. «Υπηρεσία Μίας 

Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών 1. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη σύσταση 

Προσωπικών Εταιρειών, ορίζονται οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ
42

 που λειτουργούν στα 

Επιμελητήρια,
43,44

καθώς και τα Πιστοποιημένα σύμφωνα με τo στοιχ. Δ΄ της παραγράφου 2 

του άρθρου 4 του ν. 3853/2010
45

 (90 Α΄), Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/FEK470.pdf είχε ως αποτέλεσμα, την 

σημαντική απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιριών μειώνοντας τα διοικητικά εμπόδια, τη γραφειοκρατία και το 

διοικητικό κόστος. Αυτό δημιουργεί μια νέα κουλτούρα στην κοινωνία και στους πολίτες 

της και εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε ποιο είναι το συνολικό κόστος για την ίδρυση, 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.  

Πίνακας 6: Συνολικό κόστος ίδρυσης επιχείρησης ανά νομική μορφή στην Ελλάδα 

Υπολογισμός κόστους Ο.Ε Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. 

Διοικητικά κόστη 385 € 385 € 568 € 968 € 

Φόροι & λοιπές επιβαρύνσεις 231 € 231 € 342 € 951 € 

Σύνολο 616 € 616 € 910 € 1.919 € 

Πηγή: Υπουργείο Περιφερικής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε το χρόνο που χρειάζεται για τη σύσταση μιας 

εταιρείας.   

Πίνακας 7: Μέσοι χρόνοι σύστασης εταιρείας, το έτος 2014 (για ΑΦΜ που λήφθηκαν μέσα στο 2014) 

Νομική μορφή Ημέρες Ώρες Λεπτά 

ΑΕ 7 26 14 

ΕΕ 1 13 57 

ΕΠΕ 5 25 27 

ΙΚΕ 1 12 5 

ΟΕ 1 23 50 

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τους χρόνους που χρειάζονται για τη σύσταση μιας 

εταιρείας. Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο χρόνος που χρειάζεται για τη σύσταση τους, 

δεν ξεπερνά τις εννέα (9) μέρες, ενώ στις προσωπικές εταιρείες τις δυο (2) μέρες.   

                                                
42 http://www.businessportal.gr/  
43 http://gge.gov.gr/?page_id=1730  
44

 http://www.businessportal.gr/chambers.php  
45 http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf  

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/FEK470.pdf
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/FEK470.pdf
http://www.businessportal.gr/
http://gge.gov.gr/?page_id=1730
http://www.businessportal.gr/chambers.php
http://www.uhc.gr/newsite/info/pdf/legislation/3853.pdf
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3.14 Τομείς δραστηριότητας  

Σε κάθε οργανωμένη κοινωνία δημιουργούνται ομάδες ανθρώπων που σύμφωνα με τις 

γνώσεις, τη μόρφωση, τις εμπειρίες, τη γεωγραφική προέλευση και την κοινωνική τους 

τάξη, απασχολούνται και δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της οικονομίας με 

σκοπό τη δημιουργία και την παραγωγή οικονομικών αγαθών. Σύμφωνα με τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας και την δραστηριότητα που ασκεί η κάθε επιχείρηση, η 

οικονομική επιστήμη τις διακρίνει σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής (παραγωγή 

αγαθών) δευτερογενούς παραγωγής (μεταποίηση, πρώτες ύλες) και τριτογενούς 

παραγωγής (παροχή υπηρεσιών).  

Είναι πολύ χρήσιμο για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο κάθε κράτους να 

γνωρίζει στο σύνολο τους τομείς παραγωγής που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, 

καθώς αυτό βοήθα στο να έχει μια μετρήσιμη εικόνα του πώς διαμορφώνονται οι κλάδοι 

παραγωγής των αγαθών, της μεταποίησης, και των υπηρεσιών στην οικονομία. Αυτό 

βοήθα σημαντικά στο να μελετήσουμε τον κάθε κλάδο χωριστά και να διαμορφώσουμε τις 

ανάλογες πολιτικές σύμφωνα με την κατάστασή του. Ακόμη, μας δίνεται η δυνατότητα, 

μέσω της χαρτογράφησης και καταγραφής, να χαρακτηρίσουμε τον τομέα δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων σε βιομηχανική, αγροτική, και κτηνοτροφική. Ολοκληρώνοντας την 

χαρτογράφηση και καταγραφή των κλάδων δραστηριοτήτων, έχουμε τη δυνατότητα να 

μετρήσουμε πώς ο κάθε κλάδος συμβάλλει στο ΑΕΠ
46

, στην απασχόληση και γενικότερα 

στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομία της χώρας.  

  

                                                
46 «Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων 

των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια 

είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε 

διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους 

του εξωτερικού. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - Α.Ε.Π. (ή Gross National Product - GNP) είναι το Προϊόν ή 
Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία 

όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. 

Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι 

κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.» 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83

%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF

%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
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Σχήμα  3: Τομείς οικονομικής δραστηριότητας 

 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Στο παρακάτω πίνακα θα δούμε την κατανομή των εργαζομένων ανά τομέα παράγωγης 

  
Πίνακας 8: Αριθμός εργαζομένων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας  

(σε χιλιάδες και %), 2012 (4ο τρίμηνο) 

 

Τομέας Σε χιλιάδες Σε % 

Πρωτογενής τομέας 485.5 13,2% 

Δευτερογενής τομέας 599.1 16,3% 

Τριτογενής τομέας 2.597,3 70,5 % 

Σύνολο 3.681,9 100% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 2013. 

 

Στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται αι στον 

τριτογενή τομέα και απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων με 70,5%. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό 16,3%, και ο πρωτογενής τομέας 

με το υπόλοιπο ποσοστό 13,2%.   

 

3.14.1 Πρωτογενής παραγωγή 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2009) πρωτογενούς παραγωγής είναι οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με την αξιοποίηση των πρώτων υλών από τη γη (γεωργία, αλιεία, 

κτηνοτροφία, εξορύξεις μετάλλων, δασοκομία) και διαθέτουν τα παραγόμενα αγαθά  στον 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα συμβάλλει 

σημαντικά στην ενίσχυση  της ανάπτυξης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τις εξαγωγές των προϊόντων. 

  

 

 

Τριτογενής Τομέας 

Υπηρεσίες (άυλα αγαθά)  

Δευτερογενής Τομέας 

Προϊόντα  (υλικά αγαθά)  

Πρωτογενής Τομέας 

Πρώτες Ύλες (υλικά αγαθά)  
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Πίνακας 9. Επιχειρήσεις και Προϊόντα του Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 

Επιχειρήσεις Πρωτογενούς Παραγωγής Προϊόντα  Πρωτογενούς Παραγωγής 

Γεωργικές Τρόφιμα 
Κτηνοτροφικές Ποτά 

Αλιευτικές Καπνός 

Δασοκομικές Πρώτες ύλες 

Μεταλλευτικές Καύσιμα και λιπαντικά 

Μελισσοκομικές Λάδια και λίπη 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα 

 

Κλείνοντας, να συμπληρώσουμε ότι η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

στον πρωτογενή τομέα βοηθά σημαντικά στο να αναπτυχθούν και νέες επιχειρήσεις στον 

δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα.  

 

3.14.2 Δευτερογενής παραγωγή 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2009) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν, 

επεξεργάζονται και μετατρέπουν, με διάφορους τρόπους και μέσα (μηχανικά, χημικά κ.α.) 

τις πρώτες ύλες που δέχονται από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, σε νέα προϊόντα, είναι 

δευτερογενούς παραγωγής. Στον δευτερογενή τομέα παραγωγής οι δραστηριότητες 

επεξεργασίας και μεταποίησης των προϊόντων γίνονται μέσω χειρωνακτικής εργασίας ή 

μέσω χρήσης τεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

Πίνακας 10. Επιχειρήσεις και Προϊόντα του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής 

Επιχειρήσεις Δευτερογενούς Παραγωγής Προϊόντα  Δευτερογενούς Παραγωγής 

Τροφίμων Τυροκομικά 

Μεταλλικών κατασκευών Κομπόστες 

Κατασκευή επίπλων Πλαστικά 

Χημικών Έπιπλα 

Ηλεκτρικών συσκευών Ενδύματα 

Κλωστοϋφαντουργία Ζυθοποιεία 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα 

 

3.14.3 Τριτογενής παραγωγή 

Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2009) τριτογενούς παραγωγής είναι οι επιχειρήσεις που 

παρέχουν κάθε είδους υπηρεσιών (άυλα αγαθά/προϊόντα), στους καταναλωτές αλλά και 

στο σύνολο των  επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στο τριτογενή τομέα δεν παράγουν, ούτε 

μεταποιούν κάποιο προϊόν, αλλά παρέχουν μόνο υπηρεσίες στους πελάτες. Το 

χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων στο τριτογενή τομέα είναι ότι συμβάλουν στην 

σχέση/λειτουργία ανάμεσα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής με 
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απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών μέσο της ασφαλής διανομής 

των προϊόντων στο κοινό.  

Πίνακας 11. Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες του Τριτογενούς Τομέα Παραγωγής 

Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής  Υπηρεσίες  τριτογενούς παραγωγής  

Ασφαλιστικές εταιρείες   Εκπαίδευσης 

 Τράπεζες Υγείας 

 Μεταφορικές εταιρείες Θεάματος  

Εκπαιδευτήρια   Τουριστικές  
Εμπορικές επιχειρήσεις  Διανομή προϊόντων  

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα 

 

Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση  της 

οικονομίας και της ανάπτυξης μέσω του τουρισμού. Ο τουρισμός είναι ο κατεξοχήν  

εξωστρεφής κλάδος της ελληνικής οικονομίας, καθώς η συνολική επίδραση του τουρισμού 

στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 16,4% του ΑΕΠ (στοιχεία 2012), ενώ απασχολεί 

και 680.800 εργαζόμενους ή 18,3%
47

. Τα άμεσα έσοδα από τον τουρισμό για το έτος 2013 

ανήλθαν στο ύψος των 12 δισ. ευρώ, ποσό ανώτερο από κάθε άλλη χρονιά.
48

  

  

                                                
47 http://sete.gr/_fileuploads/tourism_Facts_Figures/FACTS%20%20FIGURES%202013.pdf  
48

 http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/ItemView.aspx?ID=476  

 

http://sete.gr/_fileuploads/tourism_Facts_Figures/FACTS%20%20FIGURES%202013.pdf
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/ItemView.aspx?ID=476
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Κεφάλαιο 4
ο
  Πηγές Χρηματοδότησης & Ενίσχυσης των Επιχειρήσεων 

 

4.1 Βασικές πήγες χρηματοδότησης   

Η ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός 

παράγοντας, τόσο στη φάση της ίδρυσης, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, ειδικά 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή οικονομία 

η ύφεση δεν έχει ακόμη οριστικά κοπάσει. Σύμφωνα με το Lerner (2010) και τον Mason 

(2009) οι κυβερνήσεις έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών 

επιχειρηματικών κεφαλαίων σε όλο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνουμε η χρηματοδότηση 

είναι πολύ βασικό θέμα για μια υφιστάμενη ή νεοσύστατη ή ακόμη και σε μια υπό ίδρυση 

επιχείρηση. Μια από τις πιο σημαντικές πηγές χρηματοδότησης είναι τα τραπεζικά δάνεια.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν μέσω της ΕΕ και νέοι τρόποι 

χρηματοδότησης πέραν των συνηθισμένων (τραπεζικά δάνεια), όπως τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία Jeremie
49

 & Jessica
50

. 

 

4.1.1 Τραπεζικός δανεισμός  

Εν μέσω οικονομικής κρίσης το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα έχει κατά κάποιο τρόπο 

αποσυντονιστεί και προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μέσω των συγχωνεύσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί στο κλάδο και μέσω της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, με σκοπό να 

αποκτήσει την κεφαλαιακή επάρκεια και σταθερότητα ώστε να μπορέσει εκ νέου να 

στηρίξει την επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Ο δανεισμός μέσω του τραπεζικού 

συστήματος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εύρεσης χρηματοδότησης των υφιστάμενων 

επιχειρήσεων εν αντιθέσει με τις νέες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται στην εύρεση 

χρηματοδότησης. Η νέα επιχείρηση θα πρέπει να πείσει τον χρηματοδότη  για την ιδέα 

της, θα πρέπει να δημιουργήσει ασφάλεια και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο αποτυχίας, 

ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για χρηματοδότηση. 

                                                
49 «Η Jeremie (Kοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις) είναι μια 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων. Προωθεί τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής για τη βελτίωση της πρόσβασης των 

ΜΜΕ σε χρηματοδότηση μέσο των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων». 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm#1  
50 «Η JESSICA (Kοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) είναι μια 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στηρίζει τη βιώσιμη αστική 

ανάπτυξη και ανάπλαση μέσο μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να 

επιλέξουν να επενδύσουν μέρος των χρηματοδοτήσεών τους από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ σε ταμεία 

ανανεούμενων πιστώσεων, για να συμβάλλουν στην ανακύκλωση των οικονομικών πόρων, ώστε να 

επιταχύνουν τις επενδύσεις στις αστικές περιοχές της Ευρώπης». 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_el.cfm#1  

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_el.cfm#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_el.cfm#1
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Οι τράπεζες προσφέρουν διάφορα τραπεζικά προϊόντα που χωρίζονται σε 

μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τα μακροπρόθεσμα αφορούν την κάλυψη 

επενδυτικών δαπανών, όπως την αγορά εξοπλισμού και την ανέγερση ή ανακαίνιση της 

επαγγελματικής στέγης, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης) ενισχύουν την 

ρευστότητα της επιχείρησης και καλύπτουν έκτακτες ή εποχικές ανάγκες. Τα επιτόκια των 

παραπάνω χρηματοδοτικών εργαλείων διαφέρουν σημαντικά και βασική αίτια είναι η 

διάρκεια αποπληρωμής τους. 

Ένα σημαντικό εργαλείο που στηρίζει πολύ τις επιχειρήσεις είναι η έκδοση εγγυητικής 

επιστολής. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και 

εγγυάται την τήρηση των οικονομικών, ή άλλου είδους υποχρεώσεων. Εν μέσω της 

οικονομικής κρίσης παρατηρείται δυσκολία καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν 

να λάβουν την εν λόγω εγγυητική επιστολή (Ναυτεμπορική, 2014)
51

. 

Στο παρακάτω γράφημα θα δούμε πώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν στηρίξει 

οικονομικά την περίοδο 2001 έως 2013 τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.  

 

Γράφημα  1.  Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ)
52

 
εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέα. 

 

Στο παραπάνω γράφημα διακρίνουμε σε βάθος δεκατεσσάρων ετών την πορεία 

στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
53

 μέσω των χρηματοπιστωτικών 

                                                
51 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/753397 
52

 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx  
53 Στην χρηματοδότηση δεν περιλαμβάνονται οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 
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http://www.naftemporiki.gr/finance/story/753397
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx
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ιδρυμάτων.
54

 Βλέπουμε ότι από το έτος 2001 έως και το 2009 υπάρχει μια αυξητική 

ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας που φτάνει τα 132,9δις ευρώ, 

ενώ το 2010 είναι η χρονιά που παρατηρείται η πρώτη μείωση της χρηματοδότησης μετά 

από μια δεκαετία συνεχούς στήριξης του τραπεζικού συστήματος. Δυστυχώς όμως, η 

οικονομική κρίση της Αμερικής και στη συνέχεια η ελληνική καθώς και η ευρωπαϊκή 

κρίση επηρέασαν, πολύ σημαντικά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας φτάνοντας 

στα 102δις ευρώ τον Ιανουάριο του 2014. Δυστυχώς, την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

η πρόσβαση των επιχειρήσεων περιορίστηκε σημαντικά, γεγονός που παραμένει μέχρι και 

σήμερα.  

 

Γράφημα  2: Διακύμανση Χρηματοδότησης ανά έτος 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία δεδομένων του συγγραφέα. 

 

Παρατηρούμε ότι το διάστημα 2002 μέχρι και το 2005 δεν υπάρχει διαφορά στη 

χρηματοδότηση από έτος σε έτος. Η πρώτη αύξηση παρατηρείται το έτος 2006 και 

συνεχίζεται μέχρι και το 2009. Μετά το έτος 2009 παρατηρείται σταδιακή μείωση της 

χρηματοδότησης. Όπως αναφέραμε και παραπάνω η οικονομική κρίση επηρέασε 

σημαντικά το εγχώριο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό 

και τη μείωση της χρηματοδότησης, όπως βλέπουμε το έτος 2010 σε σχέση με το έτος 

2009 έχουμε μείωση στη χρηματοδότηση κατά 2,4δις ευρώ. Tο γεγονός αυτό συνεχίζεται 

                                                
54Εκτός της τράπεζας της Ελλάδος. «Επισημαίνεται ότι στα στοιχεία της χρηματοδότησης περιλαμβάνονται 

τόσο τα τιτλοποιημένα δάνεια όσο και τα τιτλοποιημένα εταιρικά ομόλογα, παρόλο που τα στοιχεία που έχουν 

τιτλοποιηθεί δεν περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ.» 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/financing.aspx 
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και στο έτος 2011, ενώ μια πρώτη αντίδραση διαφαίνεται στο έτος 2012. Δυστυχώς το 

θετικό γεγονός της μείωσης δεν συνεχίστηκε και στο έτος 2013.  

Αντιθέτως, έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με το 2012, 

της τάξης των 13δις ευρώ. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι, μέσα στην πιο δύσκολη 

περίοδο της ύφεσης που βιώνει η ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

και ενώ ο ρυθμός χρηματοδότησης παραμένει μειωμένος, η ετήσια διαφορά 

χρηματοδότησης σε σχέση με το έτος 2013 είναι αυξημένη κατά 11δις ευρώ. 

Η ύφεση στην ελληνική οικονομία συνεχίζει να υφίσταται με αποτέλεσμα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι επιφυλακτικά, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουν 

το ρίσκο να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις στην περίοδο της ύφεσης 

έχουν αυξημένες ανάγκες, καθώς παρατηρείται μεγάλη μείωση του τζίρου, λόγω της  

συρρίκνωσης στο εισόδημα των καταναλωτών, και σε συνδυασμό με την μείωση της 

χρηματοδότησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, γίνεται κατανοητό το πρόβλημα και οι 

μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια της παρατεταμένης ύφεσης. 

Η διαχρονική συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα μέσω των χρηματοδοτήσεων 

είναι πολύ σημαντική για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων καθώς και για το σύνολο της 

οικονομίας, ενώ τέλος να τονίσουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ένας από 

τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας σε μια χώρα. 

 

4.1.2 Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς και βασικούς μοχλούς στήριξης και ανάπτυξης της οικονομίας. Την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 η διάρθρωση του σε ΕΣΠΑ χωρίστηκε σε δεκατρία 

(13) Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) εκ των οποίων τα οκτώ (8) ήταν Τομεακά και τα 

υπόλοιπα πέντε (5) Περιφερειακά, καθώς και δεκατέσσερα (14) ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας. Κοινός στόχος των ΕΠ ήταν η επιτυχής και ισορροπημένη ενδυνάμωση των 

περιφερειών και η ανάπτυξη της χώρας. Μέσω των ΕΠ είχαν τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτηθούν μεμονωμένα άτομα, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οργανισμοί ή 

εταιρείες δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός
55

 του ΕΣΠΑ 

2007-2013 ανήλθε σε 39,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 31,9 δισεκατομμύρια 

ευρώ προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιωτική 

συμμετοχή. 

                                                
55 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=91&la=2  

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=91&la=2
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Στις 23 Μαΐου του 2014 εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο στόχος της νέας 

προγραμματικής περιόδου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η ανάπτυξη. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ είναι 26 δισεκατομμύρια ευρώ (κοινοτικοί πόροι 20,84 

δισεκατομμύρια ευρώ και 5,16 δημόσια δαπάνη
56

) η συγχρηματοδότηση γίνεται από το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τέλος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

  

4.1.3 Επενδυτικός Νόμος  

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) η πολιτεία 

προσπάθησε να δημιουργήσει μια πολιτική ανάπτυξης και ενίσχυσης της οικονομίας. 

Αρχικά με το Νόμο 1262/1982
57

 προσπάθησε να δώσει έμφαση στην περιφερειακή 

ανάπτυξη. Στη συνέχεια με το Νόμο 1892/1990
58

 έδωσε κίνητρα για την πραγματοποίηση 

παραγωγικών επενδύσεων. Ακολούθησε ο Νόμος 2601/1998
59

 με βασικό σκοπό την 

ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

την αύξηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και τη συμβολή για 

εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Στη συνέχεια συντάχθηκε ο Νόμος 3299/2004
60

 που έδινε κίνητρα σε ιδιωτικές 

επενδύσεις με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και περιφερειακή σύγκλιση. Αργότερα, εν 

μέσω της οικονομικής ύφεσης, ακλούθησαν δυο επενδυτικοί νόμοι, ο 3908/2011
61

 και ο 

4146/2013
62

 έχοντας πρωταρχικό σκοπό και στόχο την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Ο επενδυτικός νόμος είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που βοηθά σημαντικά τους 

νέους και τους υφιστάμενους επιχειρηματίες. Δίνει τη δυνατότητα επιδότησης μέσω της 

υποβολής επενδυτικών σχεδίων. Η επιδότηση χορηγείται για την ίδρυση, την επέκταση και 

τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Ο επενδυτικός νόμος καλύπτει σχεδόν όλους τους 

τομείς της οικονομίας (Μεταποίησης, Υπηρεσιών και λοιπών δραστηριοτήτων και 

Τουρισμού).     

                                                
56 Η δαπάνη που πραγµατοποιείται για την κάλυψη µέρους (όταν υπάρχει και ιδιωτική συµµετοχή) ή όλου 

(όταν υπάρχει µόνο δηµόσια συµµετοχή) του προϋπολογισµού ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος ή/και 

Έργου, και προέρχεται εξ ολοκλήρου από δηµόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) πόρους, δηλαδή είναι το 
άθροισµα της Εθνικής ∆ηµόσιας ∆απάνης (Εθνική Συµµετοχή) και της Κοινοτικής Συµµετοχής  

http://www.espa.gr/SiteCollectionDocuments/Evretirio_2007_2013_Final.pdf  
57 http://pouliezos.dpem.tuc.gr/babyset/1262.pdf  
58 http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120726_org_n1892_1990_feka101.pdf  
59 http://www.ependyseis.gr/sub/nomos2601/files/101-n2601.pdf  
60 http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/n3299_F261A_2004.pdf  
61

 http://www.nb.org/epixeirisi/assets1/pdf/n_3908_2011.pdf  
62 http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/document.pdf  

http://www.espa.gr/SiteCollectionDocuments/Evretirio_2007_2013_Final.pdf
http://pouliezos.dpem.tuc.gr/babyset/1262.pdf
http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120726_org_n1892_1990_feka101.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos2601/files/101-n2601.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/n3299_F261A_2004.pdf
http://www.nb.org/epixeirisi/assets1/pdf/n_3908_2011.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/document.pdf
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Ο Επενδυτικός Νόμος αποτελεί βασική νομοθεσία για τη στήριξη των επιχειρήσεων, 

παρέχοντας ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Εστιάζει κυρίως 

στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας. Ο 

βασικός σκοπός του Επενδυτικού Νόμου πέρα από τη χρηματοδότηση, είναι ο καθορισμός 

της αναπτυξιακής, επενδυτικής και βιομηχανικής πολιτικής σε όλους τους τομείς 

δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής).  

 

4.1.4 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)  

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
63

 ενισχύει και στηρίζει 

κυρίως την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων (κάθε 

νομικής μορφής, υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπό σύσταση) και αποτελεί το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες) και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αναλαμβάνοντας ένα μέρος του ρίσκου. Το ΕΤΕΑΝ συστήθηκε με τον υπ’ αριθ. Νόμο 

3912/2011 και αντικατέστησε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε). 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρέχουσες
64

 δράσεις και χρηματοδοτήσεις:  

 Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
65

  

 Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
66

 

 Ταμείο Εγγυοδοσίας
67

 

 Ταμείο Δανειοδοτήσεων
68

 

 

4.1.5 Τεχνολογικά Πάρκα 

Σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 23, του νόμου με υπ’ αριθ. 2741/1999, Επιστημονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι ένα σύνθετο δίκτυο και απαρτίζεται από μικρές και 

μεγάλες επιχειρήσεις (περιλαμβάνει όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων), ερευνητικά 

ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και διάφορους φορείς που μεταφέρουν και στηρίζουν 

την τεχνολογία, συγκεντρωμένα σε μια περιοχή. Σκοπός των Ε.Τ.Π. είναι να στηρίξουν 

και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να συμβάλουν μέσω της δημιουργίας νέων 

                                                
63 http://www.etean.com.gr/PublicPages/HomePage.aspx  
64 Έως και σήμερα  
65 http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=24  
66 http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=25  
67

 http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=26  
68 http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=12  

http://www.etean.com.gr/PublicPages/HomePage.aspx
http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=24
http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=25
http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=26
http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=12
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θέσεων εργασίας στην ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινωνίας, ενώ τέλος αυξάνουν 

την ανταγωνιστικότητα των κρατών. 

Η Διεθνή Ένωση Επιστημονικών Πάρκων (IASP),
69

 ορίζει το επιστημονικό, 

τεχνολογικό πάρκο ως «ένα οργανισμό που τον διαχειρίζονται εξειδικευμένα στελέχη με 

κύριο στόχο τον εμπλουτισμό της κοινότητάς τους μέσω της προώθησης μιας κουλτούρας 

καινοτομίας και ανταγωνισμού στις συνδεόμενες επιχειρήσεις και ιδρύματα γνώσης».
70

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα Ε.Τ.Π. που υπάρχουν στην Ελλάδα και είναι:  

 Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής (ΤΕΠΑ)
71

   

 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Θ.)
72

 

 Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. (ΕΠΠ)
73

  

 Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α.Ε. (ΤΕ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε.)
74

 

 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ)
75

 

 Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.)
76

  

 Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.)
77

 

 Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
78

  

 Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης 
79

 

 

4.1.6 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Incubators)  

Οι θερμοκοιτίδες στηρίζουν και ενισχύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως 

σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (η κάθε θερμοκοιτίδα καλύπτει επιχειρήσεις από ένα η και 

περισσοτέρους κλάδους της οικονομίας) που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, μέσα από ένα 

σύνολο ενεργειών και υπηρεσιών, όπως την παραχώρηση επαγγελματικής στέγης, 

τεχνολογικού εξοπλισμού, συμβουλευτικής υποστήριξης ενώ βοηθούν στην εύρεση 

χρηματοδότησης.  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα αξιόλογο δίκτυο 

θερμοκοιτίδων που βρίσκεται σε λειτουργία και είναι: 

                                                
69 www.iasp.ws  
70 Βλεπε, σελ. 3. http://mke.uom.gr/documents/ODE/Lesson_7.pdf  
71 http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=60  
72 http://www.thestep.gr  
73  http://www.psp.org.gr  
74 http://www.tepathe.gr  
75 http://www.stepc.gr  
76 http://www.step-epirus.gr  
77 http://www.ltp.ntua.gr  

78
 http://www.acropolisictpark.gr/ProfileGR.htm#  

79 http://www.thessinnozone.gr/1_1/HomePage  

http://www.iasp.ws/
http://mke.uom.gr/documents/ODE/Lesson_7.pdf
http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=60
http://www.thestep.gr/
http://www.psp.org.gr/
http://www.tepathe.gr/
http://www.stepc.gr/
http://www.step-epirus.gr/
http://www.ltp.ntua.gr/
http://www.acropolisictpark.gr/ProfileGR.htm
http://www.thessinnozone.gr/1_1/HomePage
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1. http://www.theegg.gr/ 

2. http://www.aephoria.net/ 

3. http://www.iqbility.com/ 

4. http://innovationfarm.eu/ 

5. http://www.metavallon.org/ 

6. http://www.cosmotestartup.gr/ 

7. http://www.thermi-group.com/thermokoitida-el/ 

8. http://www.i4g.gr/j/ 

9. http://www.vci.gr/web/view/home 

10. http://www.incubator.gr/ 

11. http://www.inqlab.gr/ 

12. http://www.corallia.org/ 

13. http://www.thermokoitides.gr/ 

14. http://industrydisruptors.org/ 

 

4.1.7 Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί (Clusters) 

Σύμφωνα με τον Porter (1998) Clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις 

διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε συγκεκριμένο τομέα με μια σειρά 

συνδεδεμένων βιομηχανιών και άλλων φορέων. Επίσης υποστηρίζει ότι το clustering, 

δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον που αναγκάζει τις επιχειρήσεις 

να καινοτομήσουν και τους βοηθά να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία και τους 

απαραίτητους πόρους.  

Ο Ingstrup & Damgaard (2012) ορίζουν το cluster ως μια ομάδα ατόμων μέσα σε μια 

συστάδα επιχειρήσεων που βοηθά στη διευκόλυνση και τον συντονισμό της ανάπτυξης 

συνεργατικών σχηματισμών μέσω της ανάπτυξης εμπιστοσύνης, προκειμένου να 

προωθηθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή των δραστηριοτήτων και των πόρων μεταξύ 

των συμμετεχόντων φορέων.  

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Επιχειρησιακού προγράμματος ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
80

 Clusters είναι: «οι επιχειρηματικοί 

συνεργατικοί σχηµατισµοί (Clusters) είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις διασυνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, εξειδικευμένων προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, επιχειρήσεων σε 

σχετικούς και σχετιζόµενους βιοµηχανικούς κλάδους και διασυνδεδεμένων θεσµικών 

φορέων (για παράδειγµα, πανεπιστήµια, υπηρεσίες προτυποποίησης, και εµπορικές 

                                                
80

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1648 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1760 

http://www.theegg.gr/
http://www.aephoria.net/
http://www.iqbility.com/
http://innovationfarm.eu/
http://www.metavallon.org/
http://www.cosmotestartup.gr/
http://www.thermi-group.com/thermokoitida-el/
http://www.i4g.gr/j/
http://www.vci.gr/web/view/home
http://www.incubator.gr/
http://www.inqlab.gr/
http://www.corallia.org/
http://www.thermokoitides.gr/
http://industrydisruptors.org/
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1648
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1760
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ενώσεις), σε ιδιαίτερους τοµείς που ανταγωνίζονται αλλά και που συνεργάζονται και έχουν 

συνήθως, οριζόντια ή κάθετη διάσταση».  

Το Corallia Clusters Initiative,81 είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα 

για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας και αναφέρει ότι: «Cluster 

(Συνεργατικός Σχηματισμός) είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών και συν-

ανταγωνιστικών φορέων, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη 

βιομηχανική/οικονομική/θεματική περιοχή και σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 

συνδεδεμένων σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή 

πληροφορίας/γνώσης/καλών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή/και πελάτες, με από 

κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, υποδομών και υπηρεσιών, και υπαρκτό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο».  

Η πήγες χρηματοδότησης των Clusters προέρχονται από διάφορα προγράμματα
82, 83

 τα 

οποία συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς & κοινοτικούς πόρους, επίσης μέσω του 

αναπτυξιακού νόμου
84

 και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία των επιχειρήσεων-φορέων που 

συμμετέχουν και συνεργάζονται σε clusters, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν και 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους καθώς διατηρούν την αυτοτέλειά τους, οπότε δεν μιλάμε ούτε 

για συνεταιρισμό ούτε για οποιασδήποτε μορφής συγχώνευση.  

 

4.1.8 Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels) 

Οι Business Angels είναι ιδιώτες εύποροι επενδυτές που πραγματοποιούν επενδύσεις σε 

εταιρίες μη εισηγμένες, χωρίς προηγουμένως να τους συνδέει κάποια σχέση (φιλική, 

οικογενειακή). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιδρύσει το Eurorean Business Angels 

Network
85,86 

με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού Business Angels στην 

                                                
81 «Το Corallia Clusters Initiative -εν συντομία Corallia-  είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα 

για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας 

(innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών 

οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και 

περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός».  

http://www.corallia.org/index.php 
82 «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. 

http://www.espa.gr/el/pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx  
83 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» [ΕΠΑΝ] Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 Άξονας 4-Μετρο 4.6-Δραση 4.6.3.  
84 Βλέπε, Νόμο 3980/2011, Άρθρο 13,  παρ. δ.  
85 http://www.eban.org/  
86 «Το Eurorean Business Angels Network (Ε.Β.Α.Ν)  ιδρύθηκε το 1999 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Είναι μη κερδοσκοπικός και έχει ως αποστολή να αναπτύξει το θεσμό του angel investment στην 

Ευρώπη. Ως θεσμικό όργανο όλως των business angels και των δικτύων τους, ο ρόλος του συνίσταται στο να 

οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τα ευρωπαϊκά δίκτυα:  

 Ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και "καλών πρακτκιών " μεταξύ των Business Angels Networks 

 Προωθεί την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των Business Angels και των BANs 

http://www.corallia.org/index.php
http://www.espa.gr/el/pages/staticOPCompetitivenessAndEntrepreneurship.aspx
http://www.eban.org/
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Ευρώπη. Σχεδόν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη έχουν δημιουργηθεί δίκτυα 

«επιχειρηματικών αγγέλων».
87 

Στην Ελλάδα το πρώτο δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων 

που έχει δημιουργηθεί είναι το Hellenicangels.
88 

 

Σύμφωνα με τον Barosso
89

 οι Business Angels μέσω των χρηματοδοτήσεων σε 

νεοσύστατες καινοτόμες επιχειρήσεις δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και συνέβαλαν 

σημαντικά στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Η συμβολή των επιχειρηματικών αγγέλων, 

πέραν της χρηματοδότησης στη φάση των αρχικών σταδίων, συνεισφέρει σημαντικά και 

σε επίπεδο καθοδήγησης της διοίκησης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

Στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτενής αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

(Business Plans) πριν καταλήξει στην επιλογή της επένδυσης ενώ η χρηματοδότηση 

συνήθως αφορά σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Συνήθως τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια 

που λαμβάνουν οι Business Angels απορρίπτονται και ένα μόνο μικρό ποσοστό 

ενισχύεται, ενώ παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια επιχειρηματικών 

αγγέλων στην αγορά, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνήθως μεγάλες 

δυσκολίες και δεν μπορούν να βρουν το σωστό επιχειρηματικό Άγγελο, ή οι 

επιχειρηματικοί άγγελοι δεν είναι σε θέση να βρίσκουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες 

(Paul, Whittam και Johnston, 2003), Harding και Cowling, 2006).  

 

4.1.9 Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ((Ε.Κ.Ε.Σ.) Venture Capital  

Το Venture Capital είναι μια πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις περισσότερες 

νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια και έχουν έλλειψη 

πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους.  

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) συμβάλλουν σημαντικά στην 

ανάπτυξη της οικονομίας προωθώντας και επενδύοντας σημαντικά κεφάλαια σε 

καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 2, του νόμου με 

υπ’ αρθμ. 4141/2013
90, 91

 «Η Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) 

                                                                                                                                              
 Συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 

προγραμμάτων στήριξης των ΒΑΝs 

 Παρεμβαίνει στις Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές για να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των 

Business Angels και των Business Angels Networks» 

http://mentoring.com.gr/content/view/45/191/lang,el/    
87

 Βλέπε, σελ. 13  http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/Activity-Report-2012.pdf  
88 http://www.hellenicangels.gr/ 
89http://www.eban.org/message-of-support-to-the-european-business-angels-week-by-jose-manuel-barroso-

president-of-the-european-commission/#.UwG9Dfl_tgt  
90 Τροποποίηση  του Νόμου 2367/1995 http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-

%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%

99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_(Leasing).pd

f  
91 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/documents_DOY/doy_fae/pdf12.pdf  

http://mentoring.com.gr/content/view/45/191/lang,el/
http://www.eban.org/wp-content/uploads/2013/07/Activity-Report-2012.pdf
http://www.hellenicangels.gr/
http://www.eban.org/message-of-support-to-the-european-business-angels-week-by-jose-manuel-barroso-president-of-the-european-commission/#.UwG9Dfl_tgt
http://www.eban.org/message-of-support-to-the-european-business-angels-week-by-jose-manuel-barroso-president-of-the-european-commission/#.UwG9Dfl_tgt
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_(Leasing).pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_(Leasing).pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_(Leasing).pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.1665.1986-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_(Leasing).pdf
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/PublicIssue/documents_DOY/doy_fae/pdf12.pdf
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είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι 

οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε 

τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή 

υπηρεσιών στην Ελλάδα». 

Σύμφωνα με τον Fingerle (2005) η επιτυχία των start-up επιχειρήσεων οφείλεται στα 

επιχειρηματικά κεφάλαια. Η εταιρία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών έχει τη 

δυνατότητα να συμμετέχει στο κεφάλαιο νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων (με μετοχές 

ή εταιρικά μερίδια ή κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή 

διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ), να επενδύει σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, να 

προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση της επιχείρησης και την ανάλυση 

νέων επενδύσεων και να βοηθά στην έρευνα αγοράς. Ακόμη, μπορεί να παρέχει εγγυήσεις 

για την χορήγηση δανείων, ενώ τέλος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.  

Κλείνοντας, αναφέρουμε κάποιους νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης Venture 

Capital που προωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
92

 μέσω του χρηματοδοτικού 

εργαλείου JEREMIE
93

 και είναι:  

 Early Stage: κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις 

που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.  

 Seed capital: ονομάζονται κεφάλαια διασποράς τα οποία και χρηματοδοτούν 

 νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις  στους κλάδους επικοινωνίας και πληροφορικής.   

 

4.2 Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)  

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και όχι πηγή χρηματοδότησης 

της επιχείρησης. Μετατρέπεται σε πηγή χρηματοδότησης όταν μέσα από ένα 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είναι επιλέξιμη δαπάνη η χρηματοδοτική μίσθωση 

(Leasing) και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του. Μόνο στην περίπτωση αυτή 

μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πηγή χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του υπ’ αριθ. 2367/1995
94

 νόμου, χρηματοδοτική μίσθωση 

(Leasing) είναι μια σύμβαση
95

 η οποία δημιουργεί υποχρεώσεις τόσο στον μισθωτή όσο 

                                                
92 «H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανήκει στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Δανείζεται χρήματα από τις αγορές 

κεφαλαίων και στη συνέχεια τα δανείζει με χαμηλά επιτόκια σε προγράμματα που βελτιώνουν τις υποδομές, την 
προμήθεια ενέργειας ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε γειτονικές ή αναπτυσσόμενες 

χώρες». http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_el.htm 
93 http://www.espa.gr/el/Pages/Search.aspx?k=jeremie  
94file:///C:/Users/charisios/Downloads/document%20(26).pdf  
95«Σύμβαση είναι η διμερής δικαιοπραξία, στην οποία δύο αντιτιθέμενες δηλώσεις βουλήσεως κατευθύνονται 

στην παραγωγή του ίδιου θελημένου έννομου αποτελέσματος (πχ πώληση). Οι Συμβάσεις είναι οι πιο 

συνηθισμένες και απόυδαιότερες διακαιοπραξίες του Ιδιωτικού Δικαίου». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_el.htm
http://www.espa.gr/el/Pages/Search.aspx?k=jeremie
file:///C:/Users/charisios/Downloads/document%20(26).pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7
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και στον εκμισθωτή. Το μίσθωμα μπορεί να αφορά μεταφορικό μέσο, μηχανικό εξοπλισμό  

ή και τα δύο, ενώ η χρήση τους προορίζεται για επαγγελματικό σκοπό και δίνει τη 

δυνατότητα στον μισθωτή πέραν της προκαθορισμένης μίσθωσης που έχει συμφωνηθεί, τη 

δυνατότητα ανανέωση/επέκταση της μίσθωσης ή την αγορά  του εξοπλισμού ή του 

μεταφορικού μέσου. Σύμφωνα με την παράγραφο 6, στο άρθρο 11, του νόμου 2367/1995, 

η διάρκεια της μίσθωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με το είδος της μίσθωσης και δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. 

Ουσιαστικά με τη χρηματοδοτική μίσθωση η επιχείρηση, ανεξάρτητα από το είδος, 

μέγεθος και τη νομική μορφή της, αρχικά αποκτά την κυριότητα ενός περιουσιακού 

στοιχείου καταβάλλοντας ένα προκαθορισμένο τίμημα για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, με δυνατότητα στο μέλλον την αγορά του. Τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης 

χρηματοδοτικής εκμίσθωσης την έχουν συγκεκριμένοι φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, 

ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδοτικά ιδρύματα), ενώ απαιτείται 

ειδική άδεια που την χορηγεί η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

4.3 Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)   

Το Factoring είναι και αυτό ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις όμως, όπως 

προαναφέραμε και στην περίπτωση του Leasing, δεν αποτελεί πηγή χρηματοδότησης. 

Μετατρέπεται σε πηγή χρηματοδότησης όταν μέσα από ένα χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα είναι επιλέξιμη δαπάνη και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του. Μόνο 

στην περίπτωση αυτή μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως πηγή χρηματοδότησης. Η 

πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring) είναι μια σύνθετη διαδικασία με την 

οποία οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με πολλαπλούς τρόπους.  Η 

ελληνική ένωση πρακτόρων
96

 έχει ορίσει το Factoring ως την τριμερή συνεργασία, 

ανάμεσα σε πελάτη, προμηθευτή και τελευταίο τον πράκτορα ο οποίος διαχειρίζεται και 

ελέγχει τις εισπράξεις και τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί.  

  

                                                
96 http://www.hellenicfactors.gr/Default.aspx  

http://www.hellenicfactors.gr/Default.aspx
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Κεφάλαιο 5
ο
   Καινοτομία 

 

5.1 Ορισμός της καινοτομίας  

Τον όρο καινοτομία ολοένα και πιο συχνά τον συναντάμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο 

στις επιχειρήσεις αλλά και στην πολιτική, σε ιδρύματα, και σε διεθνείς οργανισμούς κ.α.. 

Παρά την αυξημένη δημοτικότητα του όρου, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος 

κυρίαρχος ορισμός. Η ρίζα του όρου «καινοτομία» προέρχεται από το λατινικό innovare 

που σημαίνει «να κάνεις κάτι καινούριο», απ’ όπου και ο αγγλικός όρος innovation που 

σημαίνει «κάνω κάτι νέο». Η σημασία της λέξης καινοτομία στην ελληνική γλώσσα
97

 

σημαίνει, την εισαγωγή και καθιέρωση νέων μεθόδων, ή τρόπων ενέργειας, το νεοτερισμό, 

ενώ σύμφωνα με το American Heritage Dictionary καινοτομία είναι ,η πράξη της 

εισαγωγής κάτι νέου, κάτι νεοεισαχθέντα.  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)
98

, 

«Καινοτομία είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή 

υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας 

οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του εργασιακού χώρου 

ή τις εξωτερικές σχέσεις».
99

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
100

 (ΕΕ) στην Πράσινη Βίβλο για την 

καινοτομία
101

, χαρακτηρίζει την καινοτομία ως τη μετατροπή επιστημονικών και 

τεχνολογικών γνώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και το νέο το ίδιο το προϊόν. Έχουν 

γίνει πολλές προσπάθειες από ειδικούς μελετητές της καινοτομίας για τον ορισμό της 

καινοτομίας. 

Ο όρος καινοτομία συζητείται από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, αρχής γεννωμένης από 

τον αυστριακό οικονομολόγο Joseph Schumpeter (1934) που ορίζει την καινοτομία ως το 

σχηματισμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, νέων διαδικασιών, πρώτες υλών, νέων αγορών 

και νέων οργανώσεων. Σύμφωνα με τον Freeman (1982) καινοτομία είναι η εφεύρεση και 

η εμπορευματοποίηση, ενώ ο Drucker (1985) υποστηρίζει ότι καινοτομία είναι η αλλαγή 

που δημιουργεί ένα νέο επίπεδο απόδοσης και προσδοκιών. Ο Porter (1990) αναφέρει ότι 

καινοτομία είναι η μέθοδος που βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ενώ ο Rogers (1995) υποστηρίζει ότι η καινοτομία είναι η δημιουργία 

σύγχρονων ιδεών ή εφαρμογών.  

                                                
97Πολυλεξικό, Επιστήμη & ζωή, Τόμος 3ος, σελ 461, Θεσσαλονίκη: Χατζηΐακώβου  
98 http://www.oecd.org/  
99 Εγχειρίδιο Όσλο, σελ. 46, «Oslo Manual, 3rd Edition. (2005), Guidelines for collecting and interpreting 

innovation data» 
100

 http://ec.europa.eu/index_el.htm  
101 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf  

http://www.oecd.org/
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf
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Ο Tiwari, (2007) θεωρεί καινοτομία μια νέα εφεύρεση που εμπορευματοποιεί νέα 

βελτιωμένα προϊόντα, υπηρεσίες, και διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Σπανό (2013) 

καινοτομία είναι μια νέα δημιουργία που πρωτοτυπεί και διαφοροποιείται από το 

προϋπάρχον προϊόν. Είναι ένα απαραίτητο μέσο όχι μόνο για την ανάκαμψη και βελτίωση 

των προϊόντων-υπηρεσιών αλλά και ολόκληρης της οικονομίας. Είναι ευρέως 

αναγνωρισμένο φαινόμενο ότι οι καινοτομίες αποτελούν ένα στρατηγικό όπλο για την 

οικονομική ανάπτυξη (Kayani et. al. 2013).  

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της ανταγωνιστικής διαδικασίας και είναι από 

τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, γιατί αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, ειδικά στη τρέχουσα και δύσκολη οικονομική 

περίοδο που διανύει σχεδόν όλη η ανθρωπότητα, καθώς στο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον που ζούμε  η όποια αλλαγή προκύψει επηρεάζει άμεσα τις οικονομίες όλων 

των χωρών. Η καινοτομία είναι η  κινητήριος δύναμη των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε 

όλη την οικονομία, όπου οι νέοι επιχειρηματίες και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες 

επιθυμούν να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες τους (Acemoglu & Robinson, 2012).  

Αναλύοντας τις παραπάνω αναφορές για το τι σημαίνει καινοτομία καταλήγουμε στο 

σημείο να τονίσουμε ότι μια καινοτόμος ιδέα έχει την δυναμική να απαξιώσει τεχνολογίες 

και ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει την απόδοση 

της εταιρείας με κερδοφορία και αύξηση των πωλήσεων (Hsueh και Tu, 2004).  

Σύμφωνα με τον Porter η επιχείρηση που καινοτομεί πρώτη καταλήγει με υψηλότερα 

κέρδη (Castro et al., 2010), ενώ ο Chris Freeman υποστηρίζει ότι, «η έλλειψη καινοτομίας 

ισοδυναμεί με θάνατο»
102

. Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,
103,104

 καθώς παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν το 3% του 

ΑΕΠ τους για έρευνα και ανάπτυξη, έχοντας ήδη εφαρμόσει μια πολιτική στον τομέα της 

έρευνας και της καινοτομίας μέσω του προγράμματος FP7,
105

 με προϋπολογισμό ύψους 

50,5 δισ. ευρώ.
106,107 

Σύμφωνα με το ευρετήριο
108

 όρων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 «ο όρος 

καινοτομία ορίζει τόσο μία διαδικασία όσο και το αποτέλεσμά της. Πρόκειται για τη 

μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή 

                                                
102

  Deakins, D., Freel, M., (2007), Επιχειρηματικότητα, Αθήνα: Κριτική, σελ.238  
103  http://europa.eu/pol/rd/index_el.htm   
104 http://europa.eu/about-eu/index_el.htm  
105 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  
106 http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#themes  
107 http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_el.pdf  
108http://www.ekepa.gr/files4users/files/diafora/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE% 

97%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%202007-2013.pdf Βλέπε σελ. 

83  

http://europa.eu/pol/rd/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/index_el.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#themes
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_el.pdf
http://www.ekepa.gr/files4users/files/diafora/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%25%2097%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%202007-2013.pdf
http://www.ekepa.gr/files4users/files/diafora/%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%25%2097%CE%A1%CE%99%CE%9F%20%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%202007-2013.pdf
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διανομής - νέα βελτιωμένη - ή ακόμη σε νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. Ο όρος 

καλύπτει επίσης την κοινωνική, θεσμική και οργανωτική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης 

της καινοτομίας στον τομέα των υπηρεσιών». 

Στο σημείο θα αναφέρουμε κάποιους από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση της καινοτομίας. Ο δείκτης Innovation Union Scoreboard (IUS),
109 είναι ο 

πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισαβόνας και αναθεωρήθηκε μετά την έγκριση της στρατηγικής 

Ευρώπη 2020
110

 για να παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων καινοτομίας 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια έχουμε τον παγκόσμιο δείκτης 

καινοτομίας (Global Innovation Index),
111

 στον οποίο γίνεται εκτενή αναφορά παρακάτω 

(βλέπε ενότητα 5.10). Κλείνοντας, να αναφερθούμε και στο Βαρόμετρο Καινοτομίας
112

 

(Innobarometer) που είναι μια ετήσια δημοσκόπηση της γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμπεριφορές και τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την πολιτική για την καινοτομία.  

 

5.2 Διαφορά εφεύρεσης & καινοτομίας  

Στην πραγματικότητα, η καινοτομία και η εφεύρεση είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια 

λεπτή διαφορά μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να 

την γνωρίζουμε. Η καινοτομία δεν είναι εφεύρεση. Η διάκριση μεταξύ εφεύρεσης και 

καινοτομίας γίνεται αρχικά από τον Joseph Schumpeter (1942) ο οποίος ορίζει την 

καινοτομία ως την επιτυχή εμπορική εκμετάλλευση ενός νέου αγαθού ή υπηρεσίας που 

απορρέει από τεχνικές ανακαλύψεις ή γενικότερα από ένα νέο συνδυασμό της νέας με την 

παλιά γνώση, ενώ ως εφεύρεση ορίζει την ανακάλυψη σε πρώτο στάδιο νέων πραγμάτων ή 

νέων τρόπων να κάνουμε νέα πράγματα χωρίς να φτάσουμε στο σημείο της 

εμπορευματοποίησης τους. 

Σύμφωνα με τους Zahra και Nielsen (2002) η εμπορευματοποίηση των εφευρέσεων 

είναι εξαιρετικά αβέβαιη. Εφεύρεση είναι η επινόηση ενός καινούργιου πράγματος ή 

μέσου. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας είναι το γεγονός ότι στην 

εφεύρεση  έχει γίνει μια ανακάλυψη, κάτι το νέο, το οποίο δεν έχει εμπορική απήχηση, 

                                                
109http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-  

scoreboard/index_en.htm  
110 http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm  
111

 http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home 
112 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innobarometer/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-%20%20scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-%20%20scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innobarometer/index_en.htm
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ενώ στην καινοτομία, η ανακάλυψη αυτή έχει υλοποιηθεί, έχει μεγάλη εξωστρέφεια και 

αποδοχή από το κοινό-αγορά και αποκτά μεγάλη εμπορική αξία για την επιχείρηση. 

Για παράδειγμα o Steave Jobs χρησιμοποίησε την υφιστάμενη τεχνολογία με νέο 

τρόπο, έχοντας «εφεύρει» νέα προϊόντα (ipod, iphone, ipad), τα οποία στη συνέχεια 

εμπορευματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να καλύψουν μεγάλο μέρος τόσο 

της εγχώριας όσο και της διεθνους αγοράς. Εάν τα νέα προϊόντα που δημιούργησε ο 

Steave Jobs δεν είχαν την αποδοχή του κοινού-αγοράς τότε δεν θα μιλούσαμε για 

καινοτόμα προϊόντα αλλά για μια εφεύρεση η οποία ναι μεν θα είχε ένα τελικό προϊόν 

αλλά δεν θα είχε την αποδοχή του κοινού, με αποτέλεσμα τη μη εμπορευματοποίηση του. 

Η έρευνα σχεδόν δεν σταματά ποτέ, τόσο στα εργαστήρια των επιχειρήσεων όσο και των 

πανεπιστημίων. Πολλές εφευρέσεις κατοχυρώνονται,
113

 αλλά αδυνατούν να βρουν 

αποδοχή από το κοινό-αγορά. Κλείνοντας να τονίσουμε ότι η καινοτομία είναι η συνέχεια 

της εφεύρεσης. 

 

5.3 Τύποι καινοτομίας  

Τέσσερεις σημαντικές κατηγορίες σύμφωνα με τον Avermaete και τους συνεργάτες του 

(2003) έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η καινοτομία: καινοτομία προϊόντος 

(Product innovation), Οργανωτική καινοτομία (Organisational innovation),  καινοτομία 

της διαδικασίας (Process innovation), και καινοτομία της αγοράς (Market innovation). 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο,
114

 σε μια κοινή δημοσίευση του ΟΟΣΑ και της 

Eurostat
115

 το έτος 2005, διακρίνονται οι τέσσερεις τύποι καινοτομίας που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω, με τη μόνη διαφορά ότι γίνεται αναφορά στην καινοτομία 

μάρκετινγκ (marketing innovations) και όχι στην καινοτομία αγοράς (Market innovation). 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο οι τέσσερεις τύποι είναι:  

1. Καινοτομία προϊόντων (product innovations).  

2. Οργανωτική Καινοτομία (organisational innovation) 

3. Καινοτομία διαδικασιών (process innovations) 

4. Καινοτομία της αγοράς (Market innovations) 

 

Καινοτομία προϊόντων (product innovations): στην καινοτομία προϊόντος έχουμε 

την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας με σημαντικές βελτιώσεις σε 

                                                
113http://www.obi.gr/OBI/OBI_GR/CenterMenu_GR/Inventions_GR/InventionProtection_GR/tabid/65/Defa

ult.aspx  
114Εγχειρίδιο Όσλο, 155, σελ. 47, «Oslo Manual, 3rd Edition. (2005), Guidelines for collecting and 

interpreting innovation data» 
115 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

http://www.obi.gr/OBI/OBI_GR/CenterMenu_GR/Inventions_GR/InventionProtection_GR/tabid/65/Default.aspx
http://www.obi.gr/OBI/OBI_GR/CenterMenu_GR/Inventions_GR/InventionProtection_GR/tabid/65/Default.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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σχέση με τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά τους  και τις προβλεπόμενες χρήσεις τους. Αυτός 

ο τύπος καινοτομίας εστιάζει κυρίως στην βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και των 

κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και στο να είναι το προϊόν εύχρηστο και φιλικό προς 

τον χρήστη.
116

 

Οργανωτική Καινοτομία (organisational innovation): οργανωτική καινοτομία 

έχουμε με την εισαγωγή ενός νέου συστήματος οργάνωσης και διοίκησης ή μιας 

διοικητικής διαδικασίας στις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας.
117

 

Καινοτομία διαδικασιών (process innovations): στην καινοτομία διαδικασιών, 

έχουμε μια νέα βελτιωμένη και πιο αποτελεσματική μέθοδο παραγωγής, πράγμα που 

προϋποθέτει αλλαγές στον εξοπλισμό (software, hardware etc.) και στις υφιστάμενες 

τεχνικές, καθώς ουσιαστικά εισάγονται νέα στοιχεία στην παραγωγική διαδικασία.
118

 

Καινοτομία αγοράς (marketing innovations): στην καινοτομία της αγοράς 

εφαρμόζουμε νέες τεχνικές Μάρκετινγκ με αλλαγές στα χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό 

και το στυλ του προϊόντος, στην εξεύρεση νέων σημείων πώλησης, και τέλος στο μίγμα 

προβολής και επικοινωνίας.
119

 

 

5.4 Χαρακτηριστικά της καινοτομίας  

Τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας σύμφωνα με τον Καραγιάννη και τον Μπακούρο 

(2010) χωρίζονται σε τρεις άξονες: Προϊόντος, Διαδικασίας και Διαχείρισης.  

Στον άξονα Προϊόν, όταν εισάγεται ένα νέο προϊόν στην αγορά και η ζήτηση-αποδοχή 

του είναι μεγάλη τότε συντελείται καινοτομία. Στον άξονα προϊόντος εξετάζονται 

διάφοροι παράγοντες όπως, ποιά η ζήτηση και ποια η αποδοχή του προϊόντος, ποιο το 

επίπεδο απήχησης, κατά πόσο η υπάρχουσα τεχνολογία σχετίζεται με το νέο προϊόν, ποια 

η τιμή των ανταγωνιστικών προϊόντων. Τέλος, εξετάζεται εάν συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς ασφαλείας και εάν είναι πρωτότυπο ή βελτιωμένο σε σχέση με τα 

υφιστάμενα προϊόντα της αγοράς.  

Στον άξονα διαδικασιών η ανάπτυξη και η βελτίωση του προϊόντος μέσω της 

εισαγωγής νέων διαδικασιών συντελεί καινοτομία. Οι παράγοντες που εξετάζονται στον 

άξονα διαδικασιών είναι η πρόσβαση και η παρακολούθηση της νέας τεχνολογίας, η 

έρευνα αγοράς με σκοπό τη μέτρηση τάσης αποδοχής του προϊόντος, η κοστολόγηση της 

νέας διαδικασίας και τέλος η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας.  

                                                
116Εγχειρίδιο Όσλο, 156, σελ. 48, «Oslo Manual, 3rd Edition. (2005), Guidelines for collecting and 

interpreting innovation data»  
117 Στο ίδιο, 177, σελ. 51 
118

 Στο ίδιο, 163, σελ. 49 
119 Στο ίδιο, 169, σελ. 49 



72 
 

Στον άξονα διαχείρισης-οργάνωσης έχουμε την εισαγωγή ενός νέου καινοτόμου 

συστήματος οργάνωσης και διοίκησης που ουσιαστικά συμπληρώνει και τους άξονες 

Προϊόντος και Διαδικασίας. Οι παράγοντες που εξετάζονται στον άξονα διαχείρισης-

οργάνωσης είναι η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και μάρκετινγκ, ο έλεγχος κόστους, η 

οργανωτική κουλτούρα, και τέλος, η μελέτη σκοπιμότητας.  

 

5.5 Σχέση καινοτομίας - ανταγωνιστικότητας  

Η ανταγωνιστικότητα είναι η πηγή έμπνευσης της δημιουργικότητας, της  εφεύρεσης, με 

τελικό αποδέκτη την καινοτομία και πραγματοποιείται σε μάκρο-επίπεδο (Carayannis et 

al. 2003). Η σημασία της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 

οργανισμών είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός (Kamalian, et al. 2011). Σύμφωνα με τον 

Shapiro (2002) η καινοτομία είναι το κλειδί της επιτυχίας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

 

5.6 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα  

Η καινοτομία εντάσσεται στις επιχειρηματικές δράσεις, καθώς οι επιχειρήσεις είναι οι 

βασικοί φορείς των καινοτόμων δραστηριοτήτων.
120

 Η επιβίωση η ανάπτυξη και η εξέλιξη 

των επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ικανότητά τους να 

ανταποκριθούν στην παγκοσμιοποίηση, στις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της 

αγοράς, στην τεχνολογία και τέλος στις προσδοκίες των καταναλωτών. Σε πολλές 

περιπτώσεις η καινοτομία είναι πλέον απαραίτητη για την επιβίωση της επιχείρησης, 

καθώς ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά σε συνδυασμό με την ραγδαία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας δεν αφήνουν καμία άλλη επιλογή στις επιχειρήσεις (Morris, 2013).  

Οι επιχειρήσεις αναγκαστήκαν να διερευνήσουν και να επενδύσουν περισσότερο στην 

καινοτομία για να μειώσουν τον κίνδυνο και για να καταστούν ανταγωνιστικές (Kamalian 

et al. 2011). Με την αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού
121

 και με την ταχεία διάδοση 

της γνώσης, το μέλλον πολλών επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά τους να 

καινοτομούν. 

  

                                                
120 Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας (2010), Microsoft Innovation Center. σελ. 55 
121The Global Competitiveness Report 2013–2014 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014 
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Σύμφωνα με το Morris (2013) θα παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα τις περιοχές 

που επιδιώκεται - στοχεύει για καινοτομία.  

 

Πίνακας 12: Περιοχές στόχου για καινοτομία και στόχοι καινοτομίας 

Περιοχές Στόχου Στόχοι 

Επιχειρήσεις 

1. Δομή 

2. Συμμαχίες 

3. Δημιουργία κεφαλαίου 

Διοίκηση 

4. Ροή πληροφοριών 

5. Αυτοματοποίηση 

6. Εσωτερική/εξωτερική αποτελεσματικότητα 

Οργάνωση 

7. Τύπος δομής 

8. Υποδομή 

9. Υπάλληλοι/εργολάβοι 

10. Διαδικασία λήψης αποφάσεων 

11. Αποτελεσματικότητα εγκαταστάσεων 

12. Διαδικασία βελτίωσης διαδικασιών 

Εξυπηρέτηση 

13. Τρόπος εξυπηρέτησης 

14. Επικοινωνία 

15. Πελατειακή εμπειρία 
16. Διαχείριση πελατειακών σχέσεων 

17. Επωνυμία/εντύπωση 

Αλυσίδα εφοδιασμού 
18. Σύστημα κατανομής  

19. Παραγωγή 

Προϊόν 

20. Τεχνολογία (κρυμμένη) Hidden 

21. Τεχνολογία (φανερή)  evident 

22. Παραγωγή 

23. Έρευνα και ανάπτυξη 

24. Διασύνδεση χρήστη 

25. Συσκευασία 

26. Λειτουργικότητα 

27. Μοντέλο κύκλου ζωής 

28. Προσφορά προϊόντος 

29. Διαθεσιμότητα προϊόντος 

30. Μοντέλο εκπτώσεων 
31. Υπηρεσία μεταπώλησης (after-sale 

service) 

32. Διανομή 

Πηγή: International Management Review. 2013, Vol. 9 Issue 2, page 9. Μετάφραση του συγγραφέα. 

 

5.7 Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ) 

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο το πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία το εθνικό 

σύστημα καινοτομίας. Σύμφωνα με τους Fagerberg (2003), Balzat & Hanusch (2004), ο 

όρος σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ) είναι σχετικά νέος και ταχέως 

αναπτυσσόμενος στον τομέα της έρευνας. Η προσέγγιση του όρου ξεκίνησε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 από τον Chris Freeman (1987), στη συνέχεια από τον Dosi και του 

συνεργάτες του (1988), Bengt Ake Lundvall (1992), Richard Nelson (1993), Charles 

Edquist (1997), ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η σκέψη του εθνικού 
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συστήματος καινοτομίας εμφανίστηκε με ένα αυξανόμενο αριθμό μελετών για την 

πολιτική από τον ΟΟΣΑ (1999, 2002). 

Οι Markus Balzat & Horst Hanusch (2004) περιγράφουν το Σύστημα Εθνικής 

Καινοτομίας (ΕΣΚ) ως την καλλιέργεια υποσυστημάτων της εθνικής οικονομίας, στο 

οποίο οι διάφορες οργανώσεις και ιδρύματα αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το 

άλλο στην εκτέλεση της καινοτόμου δραστηριότητας. Πρόκειται για μια συστημική 

προσέγγιση για την καινοτομία στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ της τεχνολογίας, των 

θεσμών και των οργανώσεων είναι καίρια. Σύμφωνα με τους Groenewegen &Van der 

Steen (2006), το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ) οδήγησε σε μια δομικά διαφορετική 

σκέψη για το πώς η κυβέρνηση μπορεί να τονώσει την απόδοση της καινοτομίας σε μια 

χώρα.  

Πίνακας 13: Ρόλος και βασικά συστατικά του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας (ΕΣΚ) 

Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ) 

Ρόλος του ΕΣΚ Βασικά συστατικά η περίπτωση της Ελλάδας ΕΣΚ 

Σχεδιασµός και 

εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών 

Ελληνική κυβέρνηση 

 

Γενική γραμματεία έρευνας και 

τεχνολογίας ΓΓΕΤ 

Δημιουργία και διάχυση της νέας 

γνώσης 
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 

Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR 

 

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

οικονομίας 

Χρηματοδοτικοί 

οργανισμοί (venture 

capital, τραπεζικό 

σύστημα), 

ΕΣΠΑ 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
Ανώτατη εκπαίδευση 

Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. 
Κλαδικές εταιρίες 

Δημιουργεί καινοτομίες Επιχειρήσεις Τεχνολογικοί φορείς 

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
Τεχνολογικά πάρκα 

 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 

Ερευνών 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών 
Θερμοκοιτίδες 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό 

Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας 

Φυσικών Επιστημών 

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

 

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο 

Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 

της Πληροφορίας, των 

Επικοινωνιών και της Γνώσης 
 

Πηγή: Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ένα μείγμα φορέων (δημοσίων και ιδιωτικών) 

που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ) που διαμορφώνουν και υλοποιούν 

πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Στην 

Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ)
122

 είχε σχεδιαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο 

ανάπτυξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.
123

  

 

                                                
122

 http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx 
123 http://www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/sxetikh_nomo8esia/ESPA.pdf 

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.liaison.uoc.gr/documents/sxetikh_bibliografia/sxetikh_nomo8esia/ESPA.pdf
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5.8 Εμπόδια στην καινοτομία των ΜΜΕ στην Ελλάδα.  

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οικονομική ευημερία των προηγμένων εθνών, 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία των επιχειρήσεών τους. Αναφορικά με αυτό, 

οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων στις περισσότερες οικονομίες και παρέχουν 

απασχόληση στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

Η καινοτομία έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την στρατηγική του 

ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και σήμερα θεωρείται ένα βασικό εργαλείο για τη 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά, δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η καινοτομία των ΜΜΕ επηρεάζεται 

από διάφορα εμπόδια. Ένας τρόπος καταπολέμησης των εμποδίων στην ανάπτυξη 

καινοτομίας είναι η συνεχής χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α). 

 

5.8.1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα εμπόδια της καινοτομίας στις ΜΜΕ. 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάδειξη και την εξέταση των φραγμών που 

παρεμποδίζουν την καινοτομία. Τα εμπόδια στην καινοτομία στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τα επικρατέστερα εμπόδια στην καινοτομία.  

Πίνακας 14: Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα εμπόδια για την καινοτομία στις ΜΜΕ 

Εμπόδια στην καινοτομία στις ΜΜΕ Μελέτες ( μεταξύ άλλων ) 

Χρηματοδοτική στενότητα 

- Εμποδίζεται η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση 

- Υψηλό κόστος καινοτομίας 

- Υψηλοί οικονομικοί κίνδυνοι 

Acs and Audretsch (1990) 

Baldwin and Gellatly (2004) 

Rammer et al (2006) 

Έλλειψη και εμπόδια πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό 

 

Ylinenpaa (1998) 

Rammer et al (2005) 

Rammer et al (2006) 
FES (2004) 

Περιορισμένη εσωτερική τεχνογνωσία για τη διαχείριση της διαδικασίας 

της καινοτομίας, αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

 

Mohnen and Rosa (1999) 

ZEW and DRV (2004) Rammer 

et al (2005) 

Ελλιπής αγορά τεχνογνωσίας 

-για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη 

-για να διεισδύσουν σε ξένες αγορές 

Ylinenpaa (1998) 

FES (2004) 

HWWA (2004) 

Γραφειοκρατικά εμπόδια 

-χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες 

-περιοριστικοί νόμοι και κανονισμοί 

Acs and Audretsch (1990) 

Rammer at at. (2005) 

Rammer at at. (2006) 

HWWA (2004) 

Έλλειψη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

Baldwin and Gellatly (2004) 

ZEW and DIW (2004)] 

Πηγή: Μετάφραση του συγγραφέα από άρθρο: BUSE, TIWARI and HERSTATT, (2010). 

International Journal of Innovation and Technology Management Vol. 7, No. 3 215–227 
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5.8.2. Εμπόδια στην  ανάπτυξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ελλάδα  

Η καινοτομία στην Ελλάδα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, συγκαταλέγεται στην τρίτη 

ομάδα καινοτομίας (Μέτρια καινοτομία) και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη όπου η απόδοση 

της καινοτομίας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ28. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση υπάρχουν μια σειρά εμπόδιων που δεν επιτρέπουν την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Τα εμπόδια αυτά 

διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, καθώς η καθεμιά έχει τα δικά της ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά. 

Στην περίπτωση της Ελλάδος τα κύρια εμπόδια που διαχρονικά συναντάμε είναι η 

έλλειψη χρηματοδότησης από κυβερνητικές πήγες για Ε&Α, η ελλιπής χρηματοδότηση 

των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, το μέγεθος της γραφειοκρατίας και τέλος η 

έλλειψη συνεργασίας πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας (Πιπερόπουλος, 

2007). Οι χαμηλές επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι μεγάλο εμπόδιο 

(Ε&Α) με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να παράγουν νέα 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η επίδοση της Ελλάδος. 

Πίνακας 15: Ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες σε Ε & Α την περίοδο 2002 – 2012 (σε % του ΑΕΠ) 

COUNTRIES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TARGET 

EU (28 countries) 1,87 1,86 1,82 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01 2 2,04 2,06 3 

EU (27 countries) 1,87 1,86 1,83 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01 2,01 2,05 2,06 3 

Euro area (17 

countries) 
1,88 1,87 1,85 1,84 1,87 1,88 1,96 2,06 2,07 2,12 2,14 - 

Belgium 1,94 1,87 1,86 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 2,1 2,21 2,24 3 

Bulgaria 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,6 0,57 0,64 1,5 

Czech Republic 1,15 1,2 1,2 1,22 1,29 1,37 1,3 1,35 1,4 1,64 1,88 - 

Denmark 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3 2,98 2,99 3 

Germany 2,5 2,54 2,5 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,8 2,89 2,92 3 

Estonia 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,41 1,62 2,37 2,18 3 
Ireland 1,1 1,16 1,23 1,25 1,25 1,28 1,45 1,69 1,69 1,66 1,72 - 

Greece - 0,57 0,55 0,6 0,59 0,6 - - - 0,67 0,69 0,67 

Spain 0,99 1,05 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,39 1,4 1,36 1,3 3 

France 2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,26 3 

Croatia 0,96 0,96 1,05 0,87 0,75 0,8 0,9 0,85 0,75 0,76 0,75 1,4 

Italy 1,12 1,1 1,09 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 1,25 1,27 1,53 

Cyprus 0,3 0,35 0,37 0,41 0,43 0,44 0,43 0,49 0,5 0,5 0,47 0,5 

Latvia 0,42 0,38 0,42 0,56 0,7 0,6 0,62 0,46 0,6 0,7 0,66 1,5 

Lithuania 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,8 0,84 0,79 0,91 0,9 1,9 

Luxembourg - 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,66 1,74 1,51 - - 2,3 

Hungary 1 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98 1 1,17 1,17 1,22 1,3 1,8 
Malta 0,25 0,25 0,51 0,55 0,6 0,57 0,55 0,53 0,66 0,72 0,84 0,67 

Netherlands 1,88 1,92 1,93 1,9 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16 2,5 

Austria 2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51 2,67 2,71 2,8 2,77 2,84 3,76 

Poland 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,67 0,74 0,76 0,9 1,7 

Portugal 0,73 0,71 0,74 0,78 0,99 1,17 1,5 1,64 1,59 1,52 1,5 2,7 

Romania 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,46 0,5 0,42 2 

Slovenia 1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45 1,66 1,85 2,1 2,47 2,8 3 
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Slovakia 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68 0,82 1,2 

Finland 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,7 3,94 3,9 3,8 3,55 4 

Sweden - 3,8 3,58 3,56 3,68 3,43 3,7 3,62 3,39 3,39 3,41 4 

United Kingdom 1,78 1,73 1,67 1,7 1,72 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,72 - 

Iceland 2,95 2,82 - 2,77 2,99 2,68 2,65 3,11 - 2,4 - - 

Norway 1,66 1,71 1,57 1,51 1,48 1,59 1,58 1,76 1,68 1,65 1,66 - 

Switzerland - - 2,82 - - - 2,87 - - - - - 

Serbia - - - - - - - 0,92 0,79 0,77 0,96 - 

Turkey 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 - - 

Russia 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 - 

United States 2,52 2,52 2,45 2,49 2,55 2,62 2,76 2,81 2,73 2,67 - - 
Japan 3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 - - - 

South Korea 2,4 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74 - - - 

Πηγή: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20 
  

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα που 

έχουν συλλεγεί έως και το έτος 2012, η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη 

παρέμεινε σε χαμηλά ποσοστά σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ28. Όπως 

παρατηρούμε ο στόχος
124

 που είχε οριστεί για την Ελλάδα επετεύχθη τόσο το έτος 2011 με 

ποσοστό 0,67% του ΑΕΠ, όσο και το έτος 2012 με ποσοστό 0,69% του ΑΕΠ, όπου 

ξεπέρασε το στόχο κατά 0,02%. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στο 

γεγονός ότι, ενώ η οικονομία της Ελλάδας και της Πορτογαλίας έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, εντούτοις, η Πορτογαλία έχει θέσει υψηλότερους στόχους επένδυσης σε 

Ε&Α, αν και δεν κατάφερε να τους πραγματοποιήσει. 

Το ποσοστό το οποίο επένδυσε σε σχέση με την Ελλάδα είναι διπλάσιο για τα έτη 

2011, 2012 και προ κρίσης το έτος 2007. Είναι πολύ λίγες οι χώρες που κατάφεραν να 

πετύχουν ή να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά στο στόχο, όπως η Δανία, η Φιλανδία, η 

Σουηδία και η Γερμανία. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που δεν επετεύχθη ο στόχος σε 

Ε&Α του 3% του ΑΕΠ, τόσο στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 

είναι η απρόβλεπτη και παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η Ελλάδα σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες χώρες της ΕΕ28 βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση και θα πρέπει η κυβέρνηση να 

διαμορφώσει μια νέα στρατηγική με την οποία θα ενισχύσει σημαντικά με οικονομικούς 

πόρους την Ε&Α. Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι οι πιο αναπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ28 

έχουν αντίστοιχα και τη μεγαλύτερη επένδυση σε Ε&Α. 

 

  

                                                
124

 Οι εθνικοί στόχοι των κρατών μελών, ορίζονται από το Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, βλέπε 

διαδικτυακό τόπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020_20
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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5.8.3. Το εμπόδιο της Γραφειοκρατίας 

Ο γραφειοκρατικός μαραθώνιος είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη σύσταση 

και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Όμως, με τη θέσπιση του υπ’ αριθ. 3853/10
125

 νόμου 

και την εφαρμογή της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ) έχει δημιουργηθεί ένα φιλικότερο 

περιβάλλον, καθώς οι διαδικασίες, το κόστος και ο χρόνος σύστασης μιας επιχείρησης 

έχουν μειωθεί σημαντικά στην Ελλάδα. Αυτό αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη 

αξιολόγησης του Doing Business για το έτος 2013, όπου η Ελλάδα βρισκόταν στην 147
η
 

θέση της κατάταξης του δείκτη: Ευκολία στο ξεκίνημα μίας επιχείρησης, ενώ στην έκθεση 

του DB2014 εκτιμάται μια πολύ μεγάλη βελτίωση του δείκτη όπου η νέα κατάταξη θα 

είναι στην 36
η
 θέση. 

Το γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς συμβάλλει και δημιουργεί το 

κατάλληλο περιβάλλον για νέες επενδύσεις στην οικονομία της Ελλάδος που τόσο πολύ 

ανάγκη τις έχει την δύσκολη περίοδο της κρίσης. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε το δείκτη: 

starting business
126

 ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα για να δούμε πως μειώνοντας την 

γραφειοκρατία, μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας σύστασης (Ν.3853/10, ΥΜΣ) μιας 

εταιρίας ο χρόνος σε ημέρες μειώθηκε σημαντικά. 

 

Πίνακας 16: Ο χρόνος που χρειάζεται για την εκκίνηση μιας  επιχείρησης (starting business) 

Έτος Χρόνος σε ημέρες 

2004 38 

2005 38 
2006 38 

2007 38 

2008 38 

2009 19 

2010 19 

2011 19 

2012 11 

2013 12 

2014127 14 

Πηγή: Doing Business Database. 

 

5.9 Δείκτες μέτρησης της καινοτομίας  

Οι δείκτες που μετρούν την καινοτομία είναι  ο παγκόσμιος δείκτης καινοτομίας (Global 

Innovation Index),
128

 ο Innovation Union Scoreboard (IUS),
129 είναι η κατάταξη 

αποτελεσμάτων καινοτομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα 

                                                
125 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/38531.pdf  
126 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#starting-a-business  
127 Είναι η εκτίμηση  για το 2014, δεν είναι η τελική τιμή.  
128 http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home 
129

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-  

scoreboard/index_en.htm  

http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/38531.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#starting-a-business
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-%20%20scoreboard/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-%20%20scoreboard/index_en.htm
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όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

Λισαβόνας και αναθεωρήθηκε μετά την έγκριση της στρατηγικής Ευρώπη 2020,
130

 για να 

παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της  καινοτομίας των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, ένας σημαντικός δείκτης που μετρά τις συμπεριφορές 

και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική για την καινοτομία είναι το 

Βαρόμετρο Καινοτομίας
131

 (Innobarometer) και διεξάγεται μέσω της ετήσιας 

δημοσκόπησης της γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο δείκτης GE Global Innovation
132

 ερευνά το πώς η αντίληψη της καινοτομίας 

αλλάζει σε ένα πολύπλοκο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Το βαρόμετρο GE Global 

Innovation είναι μια διεθνής δημοσκόπηση των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται ενεργά με την διαχείριση της στρατηγικής για την καινοτομία της εταιρίας 

τους. Το GE Global Innovation επέκτεινε την παγκόσμια μελέτη του το έτος 2013 σε 25 

χώρες, σε περισσότερα από 3.000 στελέχη. Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα για την 

καινοτομία σε επίπεδο ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την επίδοση καινοτομίας για το έτος 2013 στην 

Ευρωπαϊκή ένωση των ΕΕ28.
133

 

 

Γράφημα  3: Η απόδοση της καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, Report 2014. 

Σύμφωνα με την επίδοση που αποτυπώνεται στο δείκτη καινοτομίας, τα κράτη μέλη 

κατατάσσονται ανάλογα και στην αντίστοιχη ομάδα επίδοσης. Παρακάτω ακολουθούν οι 

τέσσερεις ομάδες καινοτομίας και τα χαρακτηριστικά αυτών.  

                                                
130 http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm  
131 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innobarometer/index_en.htm  
132

 http://www.ge.com/stories/innovation-barometer  
133 http://europa.eu/about-eu/countries/  

http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innobarometer/index_en.htm
http://www.ge.com/stories/innovation-barometer
http://europa.eu/about-eu/countries/
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1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους ηγέτες της καινοτομίας. Είναι τα κράτη- μέλη 

στα οποία η απόδοση της καινοτομίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο  όρο 

της ΕΕ28. 

2. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα 

κράτη-μέλη με επιδόσεις κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.  

3. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τις μέτριες επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα κράτη- 

μέλη όπου η απόδοση της καινοτομίας είναι χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο 

της ΕΕ28.  

4. Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τις χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα κράτη-

μέλη που εμφανίζουν επιδόσεις στην καινοτομία πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με το 

μέσο όρο της ΕΕ28.  

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην τρίτη ομάδα καινοτομίας (Μέτρια καινοτόμοι) και 

περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη όπου η απόδοση της καινοτομίας είναι χαμηλότερη από 

το μέσο όρο της ΕΕ28. Στην τρίτη ομάδα ανήκουν ακόμη οι χώρες: Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Κροατία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, και 

Δημοκρατία της Τσεχίας. 

Η ευρωπαϊκή επιτροπή διεξάγει μελέτη για την μέτρηση της καινοτομίας στην ΕΕ, 

Innovation Union Scoreboard (πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας στην ΕΕ). Στον 

παρακάτω πίνακα θα δούμε τη συνοπτική επίδοση της Ελλάδος και το μέσο όρο της ΕΕ. Η 

διακύμανση του συνοπτικού δείκτη επίδοσης της καινοτομίας κινείται μεταξύ του 0 και 

του 1. Για τη μέτρηση της επίδοσης χρησιμοποιούνται συνολικά 25 δείκτες που αναλύουν 

τις επιδόσεις του συστήματος καινοτομίας στην ΕΕ.  

Πίνακας 17: Συνοπτικός δείκτης μέτρησης της καινοτομίας 

Έτος  

Αναφοράς  

Επίδοση
134

 

Ελλάδας 

Μ.Ο  

ΕΕ 

2003 0,26 0,45 

2004 0,26 0,45 

2005 0,26 0,45 

2006 0,25 0,45 

2007 0,26 0,45 

2008 0,38 0,50 

2009 0,37 0,49 

2010 0,37 0,51 

2011 0,37 0,51 
2012 0,38 0,51 

2013 0,39 0,55 

Πηγή: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2003-2014. 

                                                
134 «Το πλαίσιο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στον πίνακα επιδόσεων Ένωσης καινοτομίας διακρίνει 3 

βασικούς τύπους δεικτών και 8 διαστάσεις καινοτομίας, καταγράφοντας συνολικά 25 διαφορετικούς δείκτες». 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014-summary_el.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014-summary_el.pdf
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Παρατηρούμε στην περίοδο 2003-2007 μια στασιμότητα παραμένοντας σταθερή η 

επίδοση στο 0,26. Στη συνέχεια, το έτος 2008 έχουμε μια σημαντική βελτίωση της 

επίδοσης της καινοτομίας που φτάνει στο 0,38 ενώ συγχρόνως ο ρυθμός βελτίωσης είναι 

μεγαλύτερος από το Μ.Ο της ΕΕ27. Ο κύριος παράγοντας βελτίωσης της απόδοσης ήταν η 

ενίσχυση χρηματοδότησης της καινοτομίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή 

ανάπτυξη και γρήγορη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Έκτοτε δεν 

παρατηρείται κάποια σημαντική αλλαγή στην επίδοση, έχοντας σταθεροποιηθεί στο 0,37 

που είναι η χαμηλότερη επίδοση την χρονική περίοδο 2008-2013 με υψηλότερη απόδοση 

0,39 το έτος 2013. 

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι για να υπάρξει βελτίωση και 

εξάλειψη των εμποδίων στην καινοτομία η κυβέρνηση της Ελλάδος θα πρέπει να 

συνεχίσει τις διαθρωτικές αλλαγές με τη λήψη και νέων μέτρων που θα μειώσουν 

περαιτέρω τα επίπεδα της γραφειοκρατίας. Ακόμη, θα πρέπει να δρομολογήσει μια νέα 

στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας, ενώ συγχρόνως κρίνεται μονόδρομος η 

συνεχής προώθηση και οικονομική στήριξη της Ε&Α. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση τους σε Ε&Α ώστε να είναι ανταγωνιστικές, όχι 

μόνο σε εγχώριο επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον συνεργασίας ώστε να συνδεθούν τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα με τις επιχειρήσεις. 

Κλείνοντας, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των δημόσιων δαπανών για Ε&Α εάν 

θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να «ξεκολλήσουμε» από το οικονομικό τέλμα που 

δημιούργησε η οικονομική κρίση. Η ανάπτυξη της καινοτομίας είναι το κλειδί για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 

5.10 Κατάταξη καινοτομίας της Ελλάδος σύμφωνα με το δείκτη Global Innovation 

Index. 

 

Η επινόηση και δημιουργία του παγκόσμιου δείκτη καινοτομίας (GII) προήλθε από το 

παγκόσμιο ίδρυμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης INSEAD.
135

 Ο παγκόσμιος δείκτης 

καινοτομίας (Global Innovation Index GII) στηρίζεται σε δυο επιμέρους δείκτες, η 

καινοτομία προερχόμενη από εισροές επιμέρους-δεικτων (Input Sub-Index) και καινοτομία 

προερχόμενη από τις εκροές επιμέρους-δεικτών το καθένα χτισμένο γύρω από πυλώνες. Οι 

πυλώνες αυτοί χωρίζονται σε πυλώνες εισόδου και εξόδου, στην πρώτη περίπτωση έχουμε 

                                                
135 http://www.insead.edu/home/  

http://www.insead.edu/home/
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πέντε πυλώνες οι οποίοι προέρχονται από στοιχεία της εθνικής οικονομίας που επιτρέπουν 

καινοτόμες δραστηριότητες και είναι: 1. Το ανθρώπινο κεφάλαιο και η έρευνα, 2. Η 

φιλοσοφία στο χώρο των επιχειρήσεων, 3. Τα ιδρύματα & οι θεσμικοί οργανισμοί, 4. Η 

φιλοσοφία της αγοράς, και 5. Η υποδομή, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τους 

πυλώνες οι οποίοι περιλαμβάνουν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων 

της καινοτομίας όπως είναι: 1. Παραγωγικά αποτελέσματα, και 2. Γνώσεις και 

τεχνολογικά αποτελέσματα. Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι ο κάθε πυλώνας σπάει σε υπο-

πυλώνες ενώ ο κάθε υπο-πυλώνας αποτελείται συνολικά από 84 επιμέρους δείκτες. Όπως 

έχει προαναφερθεί η  καινοτομία διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της οικονομίας και της ευημερίας, γι’ αυτό το λόγο ο παγκόσμιος δείκτης καινοτομίας 

(GII) περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στα παραδοσιακά μέτρα της 

καινοτομίας, όπως είναι το επίπεδο της έρευνας & ανάπτυξης.   

Στον παρακάτω πίνακα θα παρουσιάσουμε την κατάταξη των χωρών της ΕΕ28, 

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας. 

 
Πίνακας 18: Κατάταξη των ΕΕ28 στην παγκοσμία καινοτομία σύμφωνα με το Global Innovation Index (2013)  

Χώρα Κατάταξη Χώρα Κατάταξη 

Σουηδία 2 Κύπρος 27 

Ηνωμένο Βασίλειο 3 
Τσεχική 

Δημοκρατία 
28 

Κάτω Χώρες 

(Ολλανδία) 
4 Ιταλία 29 

Φινλανδία 6 Σλοβενία 30 

Δανία 9 Ουγγαρία 31 

Ιρλανδία 10 Λεττονία 33 

Λουξεμβούργο 12 Πορτογαλία 34 

Γερμανία 15 Σλοβακία 36 

Γαλλία 20 Κροατία 37 

Βέλγιο 21 Λιθουανία 40 

Αυστρία 23 Βουλγαρία 41 
Μάλτα 24 Ρουμανία 48 

Εσθονία 25 Πολωνία 49 

Ισπανία 26 Ελλάδα 55 

Πηγή: Global Innovation Index, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των ΕΕ28 πλασάρονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Η Σουηδία 

βρίσκεται στην 2
η
 θέση, το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στην 3

η
 θέση, ενώ αμέσως μετά 

έχουμε την Ολλανδία (Κάτω Χώρες) στην 4
η
 θέση. Ακολουθούν η Φινλανδία στην 6

η
 

θέση, η Δανία στην 9
η
 θέση, και τέλος η Ιρλανδία στην 10

η
 θέση. Η Ελλάδα κατέχει την 

55
η
 θέση, την χειρότερη θέση στην κατάταξη μεταξύ των 28 κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στη συνέχεια στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε πως διαμορφώνεται η 

κατάταξη της καινοτομίας στην Ελλάδα την περίοδο 2007-2013.  
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Πίνακας 19: Η κατάταξη καινοτομίας της Ελλάδος την περίοδο 2007-2013 

Έτος 

Αναφοράς 
Κατάταξη Δείκτης GII 

2006 49 2007 

2007 54 2008-09 

2008 54 2008-09 

2009 46 2009-10 

2010 63 2011 

2011 66 2012 

2012 55 2013 

Πηγή: Global Innovation Index, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Διακρίνουμε μια σταθερή διακύμανση στην απόδοση της καινοτομίας την περίοδο 

πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στο έτος αναφοράς 2007 βλέπουμε την πρώτη  

μετατόπιση κατά 5 θέσεις σε σχέση με το έτος αναφοράς 2006, ενώ στη συνέχεια 

σταθεροποιείται στην κατάταξη αυτή και στο έτος αναφοράς 2008, ενώ αμέσως μετά στο 

επόμενο έτος αναφοράς 2009 κάλυψε τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα 

έτη (5 θέσεις) αλλά συγχρόνως κατέλαβε και κατά τρεις (3) θέσεις καλύτερη κατάταξη 

στην 46
η
 θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση αρχικά 

συνέβαλε αρνητικά και στην εξέλιξη της καινοτομίας στην Ελλάδα καθώς από την 46
η
 

θέση που βρίσκονταν, βρέθηκε στην 63
η
 το έτος αναφοράς 2010 και στη συνέχεια στο έτος 

αναφοράς 2011 στην 66
η
 που είναι και η χειρότερη απόδοση μέχρι σήμερα. Ενώ η 

οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία ολοένα βαθαίνει, το έτος αναφοράς 2012 

βρίσκεται στην 55
η
 θέση, παρατηρούμαι μια σημαντική μείωση στην κατάταξη κατά 11 

θέσεις, γεγονός πολύ σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς έχει 

ειπωθεί ότι η καινοτομία είναι βασικός μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και την 

ευμάρεια.  
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Κεφάλαιο 6
ο
  Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

  

6.1 Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  

Η επιχειρηματική ικανότητα σε μια οικονομία αποτελεί βασικό παράγοντα της 

οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση με αποτέλεσμα πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών 

τους, ενώ κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει τη δραστηριότητα τους, με αποτέλεσμα να 

χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η ανεργία 

αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα πολλά άτομα να καταφεύγουν στην ενασχόλησή τους 

με την επιχειρηματικότητα. 

Η Ελλάδα στη συνολική επιχειρηματικότητα
136

 βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες καινοτομίας (Ιωαννίδης & Γιωτόπουλος 2014), όμως το 

γεγονός αυτό δεν κρίνεται ικανοποιητικό για το λόγο ότι δεν συνδυάζεται με την ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, δηλαδή δεν καινοτομεί, δεν δημιουργεί νέα προϊόντα ή νέες αγορές, 

γεγονός που δεν βοηθά σημαντικά στην ανταγωνιστικότητά της οικονομίας. Η καταγραφή-

μέτρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας καταγράφεται μέσω του 

παγκόσμιου δείκτη ανταγωνιστικότητας (The Global Competitiveness) ο οποίος 

καταρτίζεται από το World Economic Forum και στο Report The Global Competitiveness 

2013-2014, αναφέρει την κατάταξη της Ελλάδος η οποία βρίσκεται στην 91
η
 θέση

137
 

(βλέπε παράρτημα 3) μεταξύ 148 χωρών.  

Στον πίνακα που ακολουθεί διακρίνουμε ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

διαχρονικά ασκείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 20: Αριθμός επιχειρήσεων ανά τάξεις μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα, για το έτος 2009
138 

 ΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Κατηγορία  Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες & Μεγάλες  

Εργαζόμενοι  0-4 5-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100 < σύνολο 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 
911.244 30.285 14.404 4.435 3.432 2.003 1.798 967.601 

Ποσοστά 94,18% 3,13% 1,49% 0,46% 0,35% 0,21% 0,19% 100% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων 2009. 

                                                
136 «Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό καθιερωμένης επιχειρηματικότητας παγκοσμίως» 

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_31012013REP_GR.pdf Βλέπε σελ. 22.  
137 Βλέπε σελ. 15, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf  
138

 Δεν υπάρχουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ ποιο επικαιροποιημένα στοιχεία πέραν του έτους 2009, καθώς και στην 

έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο.   

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_31012013REP_GR.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι στην κατηγορία πολύ μικρών 

επιχειρήσεων συγκεντρώνεται το 97,31% των επιχειρήσεων. Βλέπουμε στη στήλη από 0 

έως 4 εργαζόμενους να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό με 94,18% και στη στήλη 

από 5 έως 9 εργαζόμενους το 3,13%. Στην κατηγορία μικρές επιχειρήσεις η πρώτη 

κατηγορία από 10 έως 19 εργαζόμενους υπερέχει σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο, με 

ποσοστό 1,49%, ενώ κλείνοντας βλέπουμε ότι οι μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις 

καταλαμβάνουν το μικρότερο ποσοστό με 0,21% και 0,19% αντίστοιχα. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όπως θα δούμε και στον 

παρακάτω πίνακα το πλήθος των προσωπικών επιχειρήσεων υπερτερεί σημαντικά των 

κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, με τις ατομικές επιχειρήσεις να καταλαμβάνουν το 

67,70%, και τις ομόρρυθμες (Ο.Ε.) το 14,71%. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες με την 

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) στο 5,50% και η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στο 

5,44%.   

 

Πίνακας 21. Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στην Ελλάδα  

Νομική Μορφή Πλήθος Ενεργών Ποσοστό (%) 

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. 46.082 5,50% 

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 494 0,06% 

Ατομική 567.424 67,70% 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) 36.052 4,30% 

Ένωση προσώπων 10 0,0012% 

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 45.576 5,44% 

Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE) 2 0,0002% 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού 6 0,001% 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. 4.445 0,53% 

Κοινοπραξία 216,00 0,03% 

Κοινωνία 2.045 0,24% 

Λοιπών υπόχρεων 2.531 0,30% 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) 123.328 14,71% 

Συνεταιρισμός 100 0,01% 

Συν ΠΕ 774 0,09% 

Φυσικό Πρόσωπο 9.051 1,08% 

ΣΥΝΟΛΟ 838.136 100,00% 

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Στοιχεία 26/3/2014). 
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6.2 Επιχειρηματικός δείκτης Doing Business    

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό δείκτη “Doing Business”
139

 υπάρχουν δέκα (10) 

συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων η ετήσια έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας
140

 

κατατάσσει την εκάστοτε οικονομία στη αντίστοιχη βαθμίδα του παγκόσμιου δείκτη. Στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την επιχειρηματική κατάταξη της Ελλάδας και 

στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τις προβλέψεις και την κατάταξη σύμφωνα με την 

πρόσφατη έκθεση (Doing Business 2014) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank). 

 

Πίνακας 22: Επιχειρηματική κατάταξη της Ελλάδας για το 2012 

TOPICS 
DB 2014 

Rank 

DB 2013 

Rank 

Change in 

Rank 

Starting a Business 

(Ξεκινώντας μια επιχείρηση) 
36 147 +111 

Dealing with Construction Permits 

(Αδειοδότηση Κατασκευών) 
66 58 -8 

Getting Electricity 

(Δανειοδότηση Ηλεκτρικού Ρεύματος) 
61 61 No change 

Registering Property 

(Δήλωση & Καταγραφή Περιουσίας) 
161 161 No change 

Getting Credit 

(Πρόσβαση σε Δανεισμό) 
86 82 -4 

Protecting Investors 
(Προστασία των επενδυτών) 

80 113 +33 

Paying Taxes 

(Πληρωμή Φόρων) 
53 56 +3 

Trading Across Borders  

(Διασυνοριακές Συναλλαγές στο 

Εμπόριο)    

52 60 +8 

Enforcing Contracts 

(Εφαρμογή των Συμβάσεων) 
98 91 -7 

Resolving Insolvency 

(Επίλυση Αφερεγγυότητας) 
87 63 -24 

Πηγή: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece/ 

 

Παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι  οι προβλέψεις της έκθεσης για το 2014 

στην κατάταξη «Starting a business» η χώρα μας ανεβαίνει 111 θέσεις σε σύγκριση με 

την κατάταξη του 2011 και πλέον καταλαμβάνει την 36
η
 θέση από την 147

η
. Η πολύ 

σημαντική αυτή βελτίωση έχει επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
141

 και των υπηρεσιών μιας στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων, 

καθώς και από τη μείωση της γραφειοκρατίας (βλέπε πίνακα 17).  

                                                
139 http://www.doingbusiness.org/ 
140 http://www.worldbank.org/ 
141 Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής) 

ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας 

στάσης»  

http://www.businessportal.gr/onestopshop.html 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.businessportal.gr/onestopshop.html
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Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για τη διευκόλυνση σύστασης μιας εταιρείας, καθώς 

έχει απλουστευτεί η διαδικασία, έχει μειωθεί το κόστος και ο χρόνος. Εδώ να τονίσουμε 

ότι ο μέσος όρος που απαιτείται για τη σύσταση μιας εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι 5,4 μέρες, ενώ στην Ελλάδα 5 μέρες (βλέπε παράρτημα 4), το κόστος σύστασης 

βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο στην Ελλάδα σε σχέση με το Μ.Ο της ΕΕ27. 

Στην κατάταξη «Dealing with Construction Permits» (αδειοδότηση κατασκευών) 

έχουμε πτώση 12 θέσεις, από την 58
η
 στην 66

η
  θέση. Θα περιμέναμε μια καλύτερη 

κατάταξη λόγω της ψήφισης του νόμου για την αδειοδότηση των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων καθώς και την ενεργοποίηση του νόμου για το Fast Track (αφορά 

αποκλειστικά μεγάλες επενδύσεις). 

Στην κατάταξη «Getting Electricity» (δανειοδότηση ηλεκτρικού ρεύματος) δεν 

έχουμε καμία αλλαγή, παραμένουμε στην 61
η
 θέση, το ίδιο και στην κατάταξη 

«Registering Property» (δήλωση και καταγραφή περιουσίας) στην 161
η
 θέση. 

Στην κατάταξη «Getting Credit» (πρόσβαση σε δανεισμό) η Ελλάδα καταλαμβάνει 

την 86η θέση από την 82
η
  έχουμε μια πτώση τεσσάρων θέσεων. Ενώ έχει ολοκληρωθεί 

μια σειρά από συγχώνευσης και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολο των εγχώριων 

πιστωτικών ιδρυμάτων, δυστυχώς ακόμη υπάρχει μια δυσκολία στη πρόσβαση κεφαλαίων 

για τις επιχειρήσεις. 

Στην κατάταξη «Protecting Investors» (προστασία των επενδυτών) από την 113
η
 

θέση καταλαμβάνει την 80
η
 θέση, έχουμε δηλαδή, μια πολύ σημαντική αύξηση 33 θέσης. 

Σε αυτό το αποτέλεσμα συνεισέφερε ο νόμος 3884/10 με την τροποποίηση του εταιρικού 

δικαίου με στόχο την προστασία των επενδυτών, με την κατάργηση των ελαχίστων 

αμοιβών δικηγόρων, με την ενδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μέσω της 

αναθεώρησης του πλαισίου λειτουργίας της και, τέλος, με την ίδρυση της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών (E-

procurement).  

Στην κατάταξη «Paying Taxes» (πληρωμή φόρων) η πρόβλεψη είναι θετική και από 

την 56
η
 θέση καταλαμβάνει την 53

η
 θέση, οπότε και θα έχουμε μια άνοδο τριών θέσεων. 

Στην κατάταξη «Trading Across Borders» (διασυνοριακές συναλλαγές στο εμπόριο) 

καταλαμβάνει την 52
η
 θέση από την 60

η
. Θα έχουμε μια άνοδο οκτώ θέσεων στην 

κατάταξη και αυτό θα οφείλεται κατά πολύ στην ενεργοποίηση των ταμείων εξωστρέφειας 

G2M & Go International και στην κατάργηση του μητρώου εξαγωγών και στην υλοποίηση 

υπηρεσιών μιας στάσης (Single Window) για τις εξαγωγές.  

Στην κατάταξη «Enforcing Contracts» (εφαρμογή των συμβάσεων) βρίσκεται στην 98
η
  

θέση από την 91
η
 θέση, θα έχουμε πτώση επτά θέσεις. 
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Τέλος, στην κατάταξη «Resolving Insolvency» (επίλυση αφερεγγυότητας) 

καταλαμβάνει την 87
η
 θέση από την 63

η
 θέση, θα έχουμε μια πτώση είκοσι τεσσάρων 

θέσεων, γεγονός που αποτελεί μια πολύ αρνητική επίδοση. 

 

6.3 Ο δείκτης Ease of Doing Business στην Ελλάδα την περίοδο 2006 έως 2014. 

Ο δείκτης ευκολίας του επιχειρείν (Ease of Doing Business) μετρά το κατά πόσο είναι 

«φιλικό» το περιβάλλον (γραφειοκρατικές διαδικασίες) για τις επιχειρήσεις σε μια 

οικονομία. Ο υπολογισμός του δείκτη είναι το άθροισμα των επιμέρους τιμών σε κάθε ένα 

από τα δέκα (10) θέματα που περιλαμβάνονται στο δείκτη Doing Business όπου και 

αναλύσαμε στον πίνακα 24. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατατάξει της Ελλάδας για την περίοδο 

2006 έως 2014. 

Πίνακας 23: Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το δείκτη  επιχειρηματικότητας Doing Business 

Δείκτης  Κατάταξη  

DB2006 111 

DB2007 109 

DB2008 106 

DB2009 100 

DB2010 97 

DB2011 101 

DB2012 100 

DB2013 89 

DB2014 72* 

Πηγή: Doing Bussiness, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

Παρακολουθώντας διαχρονικά τη θέση της Ελλάδας στη σχετική κατάταξη της 

έκθεσης «Doing Bussiness» είναι φανερό ότι είμαστε ως χώρα σχεδόν πάντα πάνω από την 

100
η
 θέση με εξαίρεση το έτος 2010 που καταλαμβάναμε την 97

η
 θέση μεταξύ 183 χωρών 

και το έτος 2013 όπου είχαμε μια σημαντική άνοδο έντεκα θέσεις. Παρατηρούμε στον 

παραπάνω πίνακα ότι από το έτος 2006 έως το έτος 2011 έχουμε μια πολύ μικρή ανοδική 

πορεία στην παγκόσμια κατάταξη, που και ανακόπτεται το έτος 2012 καταλαμβάνοντας 

την 140
η
  θέση. 

Το έτος 2014 δεν το λαμβάνουμε υπόψη γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν 

έχουμε την τελική κατάταξη αλλά μια αρχική πρόβλεψη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 

παραπάνω πίνακα αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία 

επτά χρόνια για να διευκολύνει τις συνθήκες επιχειρηματικότητας. Είναι ενθαρρυντικό ότι 

πολλές από τις προσπάθειες έχουν αρχίσει να δείχνουν αποτελέσματα και αυτό 

αποτυπώνεται στην τελική κατάταξη του δείκτη «Doing Business» της παγκόσμιας 

τράπεζας. Θα πρέπει  να μην εφησυχάζουμε, αντιθέτως να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
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ώστε να γίνει ακόμη πιο ανταγωνιστική η Ελλάδα ώστε να σταματήσει να βάζει εμπόδια 

στους υφιστάμενους αλλά και υποψηφίους επενδυτές. 

Για να επιτευχθεί η μείωση των εμποδίων και η δημιουργία ενός φιλικού τοπίου για 

την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα, να μειωθεί 

ακόμη ποιο πολύ η γραφειοκρατία, να υπάρξει περεταίρω μείωση και σταθεροποίηση του 

φορολογικού συστήματος καθώς και όλων των υπολοίπων εμποδίων, ώστε μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα να δημιουργήσουμε ένα φιλικό πλαίσιο για νέες επενδύσεις, για 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, για καινοτομία και ανάπτυξη. 

 

6.4 Δείκτης επιχειρηματικότητας Global Entrepreneur Monitor (GEM)  

Ο δείκτης επιχειρηματικότητας Global Entrepreneur Monitor συγκεντρώνει στοιχεία που 

καλύπτουν το 74% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η επεξεργασία και η ανάλυση όλων 

αυτών των πληροφοριών που λαμβάνει από κάθε περιοχή του επιτρέπει τη σύγκριση και 

την αξιολόγηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χώρες αυτές. Ακόμη, 

επικεντρώνεται στην ανάλυση για το ποιοι είναι οι παράγοντες που ωθούν στην 

επιχειρηματική ενασχόληση (Alvarez & Urbano, 2012). 

Η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχει μέσω του IOBE
142

 στo διεθνές σύστημα 

μέτρησης της επιχειρηματικής επίδοσης του GEM και έτσι μπορεί να συγκριθεί η επίδοση 

της Ελλάδος με τη επίδοση και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο αντίστοιχο 

πρόγραμμα. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πως διαμορφώνεται η συμμετοχή στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα ανά κατηγορία επιχειρηματιών.  

 

Πίνακας 24: Συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανά χώρα (% πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών) 

Χώρες  
Επίδοξοι 

επιχειρηματίες 

Νέοι 

επιχειρηματίες 

Επιχ/κότητα 

αρχικών 

σταδίων 

Καθιερωμένοι 

επιχειρηματίες 

Συνολική 

επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

Χώρες A 11,8 12,7 23,7 11,4 34 

Χώρες Β 7,8 5,6 13,1 7,8 20,4 

Αυστρία 6,6 3,4 9,6 7,6 17 

Βέλγιο 3,3 2 5,2 5,1 10,3 

Δανία 3,1 2,4 5,4 3,4 8,4 

Φινλανδία 3,5 2,7 6 8 13,6 

Γαλλία 3,7 1,5 5,2 3,2 8,2 

Γερμανία 3,5 2,1 5,3 5 10,1 

Ελλάδα 3,8 2,8 6,5 12,3 18,4 

Ιρλανδία 3,9 2,3 6,1 8,3 13,9 

Ισραήλ 3,5 3 6,5 3,8 10,2 

                                                
142 «Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής 

ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε με σκοπό να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και 

αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να 

διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής» 

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_26022014_REP_GR.pdf  

http://www.iobe.gr/docs/research/RES_02_26022014_REP_GR.pdf
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Ιταλία 2,5 1,9 4,3 3,3 7,6 

Ιαπωνία 2,3 1,7 4 6,1 9,7 

Κορέα 2,6 4,1 6,6 9,6 16 

Ολλανδία 4,1 6,3 10,3 9,5 19,3 

Νορβηγία 3,7 3,2 6,8 5,8 12,3 

Πορτογαλία 4,3 3,6 7,7 6,2 13,9 

Σιγκαπούρη 7,6 4,2 11,6 3,1 14,6 

Σλοβακία 6,6 3,9 10,2 6,4 16,4 

Σλοβενία 2,9 2,5 5.4 5,8 11,2 

Ισπανία 3,4 2,5 5,7 8,7 14,2 

Σουηδία 4,6 1,8 6.4 5,2 11,4 
Ελβετία 2,9 3 5,9 8,4 14.1 

Ταϊβάν 3,3 4,2 7,5 10,4 17,7 

ΗΒ 5,3 3,7 9 6,2 15 

ΗΠΑ 8,9 4,1 12,8 8,6 20,6 

Χώρες Γ 4,2 3 7,1 6,7 13,5 

Μ.Ο. GEM 7,3 6,1 13 8,1 20,6 

Χώρες Α: Χαμηλού κόστους, Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσματικότητας, Χώρες Γ: καινοτομίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2012-13), επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Η κατάταξη της Ελλάδας στο δείκτη καθιερωμένης επιχειρηματικότητας το έτος 2012 

βρίσκεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών καινοτομίας με ποσοστό 12,3%, ενώ 

στο δείκτη συνολική επιχειρηματικότητα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την 

Αμερική με ποσοστό 18,4%. Στους νέους επιχειρηματίες καταγράφεται ένα χαμηλό 

ποσοστό 2,8% σε σχέση με το μέσο όρο του GEM, που είναι στο 6,1%. Το ίδιο γεγονός 

παρατηρείται και στην κατηγορία επίδοξοι επιχειρηματίες με ποσοστό 3,8% ενώ ο μέσος 

όρος στο GEM είναι 7,3%. Βέβαια, εάν εξετάσουμε τα ποσοστά της Ελλάδος και τα 

συγκρίνουμε μόνο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι υπερτερεί από 

πολλές. Για παράδειγμα, στην κατηγορία επίδοξοι επιχειρηματίες βλέπουμε ότι υπερτερεί 

της Γερμανίας, της Δανίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων ακόμη.  

 

6.5 Εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας.  

Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τους Zahra & Ellor 

(1993) το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μια πολυδιάστατη έννοια που ενσωματώνει τον 

δυναμισμό, τις τεχνολογικές δυνατότητες, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και τη ζήτηση 

για νέα προϊόντα. Θα δούμε στο παρακάτω γράφημα ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.  
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Γράφημα  4: Οι πιο Προβληματικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα 

 
Πηγή: The Global Competitiveness Report 2012 - 2013, επεξεργασία ΣΕΠΕ. 

 

Η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία που καλύπτει το 21% των 

απαντήσεων είναι ο πιο προβληματικός παράγοντας στην Ελλάδα. Ακολουθεί ένα εξίσου 

ένα σημαντικό εμπόδιο, αυτό της πρόσβασης σε χρηματοδότηση που οφείλεται   στην 

παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι η πολιτική αστάθεια είναι 

ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και εμποδίζει σημαντικά την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, ειδικά όταν μιλούμε για επενδύσεις που προέρχονται από την αλλοδαπή. 

Οι φορολογικές ρυθμίσεις καλύπτουν το 11,9%  των απαντήσεων και η διαφθορά το 

11,6%. Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και η αυξημένη φορολογία είναι ένα 

σημαντικό εμπόδιο το οποίο διαχρονικά ταλανίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια έχουμε το εμπόδιο με τους περιοριστικούς κανονισμούς εργασίας 

με ποσοστό 5,7% και ακολουθεί με ποσοστό 3,8% η αστάθεια της κυβέρνησης. 

Κλείνοντας παρατηρούμε και τα υπόλοιπα εμπόδια τα οποία όμως έχουν πολύ 

χαμηλότερο ποσοστό απαντήσεων και σε σχέση με τα προαναφερθέντα εμπόδια δεν 

επηρεάζουν τόσο σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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6.6 Πώς επηρεάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα από το μέγεθος της 

παραοικονομίας 

Η Ελλάδα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή δημοσιονομική κρίση. Εκτιμάται ότι 

περίπου το ένα τέταρτο της προστιθέμενης αξίας της χώρας δημιουργείται μέσα από την 

παραοικονομία Estrin & Mickiewicz (2012). Ο Smith (1994) ορίζει την παραοικονομία ως 

την αγορά με βάση την παράγωγη των αγαθών και υπηρεσιών, που είτε νόμιμα είτε 

παράνομα, διαφεύγει την ανίχνευση στις επίσημες εκτιμήσεις του ΑΕΠ.  

Σύμφωνα με τους ερευνητές Schneider & Enste (2000)· Giles & Tedds (2002)· και 

Dell’Anno (2003), η κατανόηση και ο καθορισμός της παραοικονομίας φαίνεται να 

σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τους Μακροοικονομολόγους, τα οικονομικά της 

εργασίας, τους εγκληματολόγους, την ειδική φορολογία, και τους λογιστές. Προφανώς δεν 

υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός της παραοικονομίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα 

τα πεδία.  

Ο Schneider (2005) αναφέρει ότι στις περισσότερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί για 

τα κύρια αίτια της παραοικονομίας, αυτά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, οι 

φορολογικές εισφορές και οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης είναι από τις κύριες 

αίτιες της παραοικονομίας. Σύμφωνα με τον Dell’Anno και τους συνεργάτες του (2007) οι 

επιπτώσεις της παραοικονομίας είναι πολλές και σημαντικές. Η παραοικονομία μειώνει τα 

κρατικά έσοδα και στρεβλώνει επίσημους δείκτες όπως η ανάπτυξη, η ανεργία, και η 

επιχειρηματικότητα.  

Ο Estrin & Mickiewicz (2012) αναφέρουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 

λιγότερο πιθανή όταν η παραοικονομία ανέρχεται σε περίπου το ένα τέταρτο του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ακόμη ότι σε 

ατομικό επίπεδο, η εκτεταμένη παραοικονομία έχει περισσότερο αρνητικές επιπτώσεις στα 

άτομα τα οποία είναι απρόθυμα να αναλάβουν κινδύνους. Σύμφωνα με τους De Paula & 

Scheinkman (2006) η επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι μικρότερη σε οικονομίες 

όπου η παραοικονομία είναι μεγαλύτερη.  

Ο Dixit (2004) αναφέρει ότι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 

πραγματική οικονομία μπορεί να βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με εκείνους που 

δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ακόμη ότι τα 

άτομα που αναπτύσσουν κεφάλαια μέσω της παραοικονομίας είναι λιγότερο πρόθυμα να 

στραφούν και να δραστηριοποιηθούν  στην πραγματική οικονομία μέσω της 

επιχειρηματικότητας. Ο Estrin & Mickiewicz 2012, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

η σχέση μεταξύ επιχειρηματικής δραστηριότητας και παραοικονομίας είναι σαφώς 

περίπλοκη. 
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6.7 Το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα 

Το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι 

επενδύσεις συνεισφέρουν σημαντικά σε μια οικονομία με την εισροή νέων κεφαλαίων, 

δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, με νέα καινοτόμα προϊόντα καθώς  μέσω αυτών 

αυξάνουν οι εξαγωγές, ενώ τέλος συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ. Η ελληνική 

οικονομία μαστίζεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση τα τελευταία έξι χρόνια, η 

ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και ταλανίζει τις περισσότερες ηλικιακές 

ομάδες, ενώ το ΑΕΠ της έχει συρρικνωθεί αρκετά. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία 

ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς όσο ποτέ 

άλλοτε η ελληνική οικονομία αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται τις επενδύσεις για να 

μπορέσει να απαγκιστρωθεί από τα δεσμά της οικονομικής κρίσης. 

Το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα είναι απαραίτητο για την προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) και για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι η μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης σε 

πολλές χώρες του (ΟΑΣΕ, OSCE 2006)
 143

, και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος καθώς συμβάλλουν στη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον Subramanian και τους συνεργάτες 

του (2005) ακόμη και οι καλύτερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες άνθησης σε 

ένα φτωχό επενδυτικό κλίμα. 

Οι Rugman και Verbeke (2008) ορίζουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) ως ένα 

κανάλι που οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση και συνεισφέρει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο Bitzenis και οι συνεργάτες του (2007) και ο 

Louri και οι συνεργάτες του (2000), αναφέρουν ότι οι ΑΞΕ ξεκίνησαν στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950. Οι αναφορές σχετικά με τις ΑΞΕ ξεκίνησαν στο 1960 με τον Hymer 

(1960), τον Caves (1971) και στη συνέχεια από τον Dunning (1981) με την εκλεκτική 

θεωρία των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε μια χώρα επηρεάζουν το 

επενδυτικό της κλίμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι στις 

χώρες υποδοχής υπάρχουν διαφορές με αποτέλεσμα για κάποιους επενδυτές να είναι 

ελκυστικές ενώ για κάποιους άλλους όχι. Στο πλαίσιο αυτό θα αναφέρουμε παράγοντες 

                                                
143http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%

BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83

%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%C

E%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1

_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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και μειονεκτήματα που συμβάλλουν αρνητικά στη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος. 

Η πολιτική και η κοινωνική αστάθεια, ειδικότερα την τρέχουσα περίοδο θεωρούντο πολύ 

σημαντικά  μειονεκτήματα και έχουν αρνητικές συνέπειες καθώς αποθαρρύνουν τους 

ξένους επενδυτές. Οι παράγοντες που είναι συνυφασμένοι με την επιδείνωση του 

αρνητικού επενδυτικού κλίματος είναι η γραφειοκρατία, η διαφθορά, το κόστος 

συναλλαγών και μεταφορών, η υψηλή φορολογία, ο υψηλός πληθωρισμός και τέλος η 

εργατική νομοθεσία.  

Η σημασία των αμέσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) είναι πολύ σημαντική για τη χώρα 

υποδοχής, καθώς συμβάλλουν και ενισχύουν τον ανταγωνισμό και δημιουργούν νέες 

θέσεις εργασίας. Πολλές από τις ΞΑΕ εισάγουν νέες τεχνολογίες στη χώρα υποδοχής και 

παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες (Lipsey, 2004). 

 

Πίνακας 25. Η εξέλιξη των Ξένων Αμέσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα 

Εισροή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) σε τρέχουσες 

τιμές, σε εκατ. Δολάρια ($) 

Έτος Σε $ Έτος Σε $ 

1990 1,005 2002 50 

1991 1,135 2003 1,275 

1992 1,144 2004 2,102 

1993 977 2005 623 

1994 981 2006 5,355 

1995 1,053 2007 2,111 

1996 1,058 2008 4,499 

1997 984 2009 2,436 

1998 71 2010 330 

1999 562 2011 1,143 

2000 1,108 2012 2,945 

2001 1,589   

Πηγή: UNCTAD.
144

 Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Παρατηρούμε μια πολύ σημαντική αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην 

Ελλάδα το έτος 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2011. Ένας από τους λόγους 

που συνέβαλαν στην αύξηση αυτή είναι η πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της 

χώρας. Ακόμη, ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση προώθησε 

και υλοποίησε μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως το πρόγραμμα των 

αποκρατικοποιήσεων.
145

 Στην εν λόγω ανοδική αύξηση συνέβαλε, επίσης, η πίεση της 

τρόικας μέσω του μνημονίου που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση άλλα και η 

                                                
144 United Nations Conference on Trade and Development Statistics  

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx  
145 Αποκρατικοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν εντός των ετών 2011 και 2012 (1,8 δις). 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileReso

urceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/privatisation/resourceRepresentationTemplate/cont

entObjectListAlternativeTemplate  

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/privatisation/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/privatisation/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/privatisation/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate
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αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις όπως και η αποδοχή και στήριξη 

των πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. 

Το Μάιο του 2010 η Ελλάδα περιήλθε σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας καθώς 

δεν είχε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης του χρέους, χρηματοδότησης του τρέχοντος  

ελλείμματος, ενώ τέλος δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τα ομολόγα που έληγαν στα 

μέσα και στο τέλος του έτους. Τα προβλήματα αυτά την οδήγησαν σε οικονομικό αδιέξοδο 

με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στο Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ) για βοήθεια. Με την κίνηση αυτή η χώρα περιήλθε σε κατάσταση πολιτικής 

και οικονομικής αποσταθεροποίησης, με αποτέλεσμα το περιβάλλον για επενδύσεις να μην 

είναι ελκυστικό, γι’ αυτό και όπως παρατηρούμε  στον παραπάνω πίνακα το έτος 2010 

είναι μέσα στα πέντε (5) χειρότερα έτη των τελευταίων είκοσι τριών (23) ετών που 

μελετήσαμε με μόλις  2,945 εκατ. Δολάρια ($). 

 

6.8 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα  

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, γι’ 

αυτό και στηρίζεται τόσο από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω του προγράμματος 

«Promoting Entrepreneurship amongst women»,
146

 όσο και από διάφορες εθνικές 

πολιτικές και οργανώσεις. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια αποκτά 

όλο και μεγαλύτερη αποδοχή ενώ έχει παρατηρηθεί ότι υπερτερεί έναντι της ανδρικής 

επιχειρηματικότητας σε τρεις πολύ σημαντικούς δείκτες: καινοτομικότητα, τεχνολογικό 

επίπεδο και προοπτικές δημιουργίας απασχόλησης (Ιωαννίδης (2007). 

Στη συνέχεια, στο παρακάτω γράφημα θα δούμε πώς διαμορφώνεται η γυναικεία 

ανεργία την περίοδο 2000-2013.  

Γράφημα  5: Διαμόρφωση της γυναικείας ανεργίας την περίοδο 2000 με 2013 σε ποσοστό στην Ελλάδα 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα.  

 

                                                
146 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm  
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Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανοδική 

τάση, εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα των ανδρών. Σύμφωνα 

με τους Reynolds et al., (2002), Minniti et al., (2005) οι άνδρες έχουν διπλάσιες 

πιθανότητες να ασχοληθούν με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα από ό, τι οι 

γυναίκες. Παρατηρούμε ότι, μετά το 2008, το ποσοστό της ανεργίας  αυξάνεται 

σημαντικά. Διακρίνουμε ότι πριν την οικονομική κρίση το ποσοστό ήταν στο 11,67%, που 

αντιστοιχεί σε 236,6 χιλιάδες, ενώ την περίοδο της οικονομικής κρίσης έφτασε στο 

31,66%, δηλαδή 668,7 χιλιάδες άνεργες γυναίκες. 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα γίνει μια σύγκριση του ποσοστού της ανεργίας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών.  

Γράφημα  6: Σύγκριση ανεργίας στα δυο φύλα 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Διακρίνουμε από το παραπάνω γράφημα ότι η γυναικεία ανεργία υπερτερεί πάντα 

αυτής των ανδρών. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο ανδρικός πληθυσμός 

είναι αυτός που παραδοσιακά εργάζεται για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας, 

ενώ η γυναίκα απασχολείται στην οικιακή εργασία και στην ανατροφή των παιδιών. Όμως 

παρατηρούμε ότι από το 2010 και μετά άρχισε να μειώνεται η ανεργία μεταξύ των 

ανδρών. Ενώ πρώτα είχαμε τουλάχιστον μια διπλάσια διαφορά μεταξύ τους, από το 2010 

και μετά ολοένα και μειώνεται αυτή, γεγονός στο οποίο έχει συμβάλει πολύ η οικονομική 

κρίση καθώς πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν να αφήσουν την οικιακή απασχόληση και να 

εργαστούν ώστε να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένειά τους. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε την εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας την 

περίοδο 2003-2012. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας είναι μέχρι 

και το έτος 2012.  
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Πίνακας 26: Η εξέλιξη της Γυναικείας επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων
147

 στην Ελλάδα (% του πληθυσμού 
18-64 ετών) 

Έτος 
Γυναικεία 

επιχειρηματικότητα 

2003 4 

2004 2,9 

2005 3,37 

2006 4,69 

2007 3,5 

2008 7,7 

2009 6 

2010 3,7 

2011 6 

2012 4,3 
2013 - 

Πηγή: GEM, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Εξετάζοντας το τελευταίο έτος 2012 παρατηρούμε ότι το 4,3% των γυναικών 

βρισκόταν σε αρχικό στάδιο κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε σχέση με την 

επίδοση του 2011 έχουμε μια μείωση της τάξεως του 1,7%. Την υψηλότερη επίδοση την 

διακρίνουμε το έτος 2008 προ κρίσης, αν και το 2011 κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαμε 

μια αντίδραση με το ποσοστό να ανέρχεται στο 6%. Ίσως η παρατεταμένη και αυξανόμενη 

ανεργία να ώθησε πολλές γυναίκες στην επιλογή της αυτοαπασχόλησης και του επιχειρείν. 

Ο μέσος όρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων για την περίοδο 

2003-2012 ανέρχεται στο 4,62%.  

 

6.9 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-

2013. 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 είναι ο βασικός φορέας 

χρηματοδότησης των επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι πόροι αυτοί προέρχονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους. Στο παρακάτω 

διάγραμμα θα δούμε τον προϋπολογισμό των ενισχυόμενων έργων ανά περιφέρεια που 

αφορούν τον τομέα επιχειρηματικότητα για την περίοδο 2007-2013 ΕΣΠΑ στην Ελλάδα 

ΕΣΠΑ 2007-2013. 

  

                                                
147 «Ως καθιερωμένος επιχειρηματίας ορίζεται το άτομο που είναι ιδιοκτήτης ολόκληρου ή μόνον ενός μέρους 

ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, το οποίο έχει πληρώσει μισθούς ή κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των 42 

μηνών. Το χρονικό αυτό όριο ορίζεται λοιπόν από το ερευνητικό πρόγραμμα ως το όριο που διακρίνει την 

«επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων»». ΙΟΒΕ  
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Γράφημα  7:  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ανά περιφέρεια στην Ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Πηγή: http://www.anaptyxi.gov.gr. Επεξεργασία δεδομένων από τον συγγραφέα. 

 

Η συνολική χρηματοδότηση που διατέθηκε την περίοδο 2007-2013 από το ΕΣΠΑ 

στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε όλες τις περιφέρειες ανά την Ελλάδα ανέρχεται 

στα 3.524.522.569 €. Η περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας έχει λάβει την μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση με 612.152.023€, ποσοστό της τάξης του 17,37% του συνολικού 

προϋπολογισμού. Ακολουθεί αμέσως μετά η περιφέρεια Αττικής με ποσοστό 

χρηματοδότησης 16,12%, ποσοστό που ισούται με 568.097.174€. Στη συνέχεια έχουμε την 

περιφέρεια Πελοποννήσου με 9,35% και την περιφέρεια Κρήτης με 8,20%. Τα 

χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου με 2,48% και 

Δυτικής Μακεδονίας 2,94%. Η ενίσχυση
148

 της επιχειρηματικότητας είναι πολύ σημαντική 

και γι’αυτό θα πρέπει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ελληνικό κράτος να 

συνεχίσουν την συγχρηματοδότηση.  

 

  

                                                
148«Ενίσχυση : Ως κρατική ενίσχυση ορίζεται η παρέμβαση μιας δημόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό), μέσο των δημόσιων πόρων, με σκοπό την υποστήριξη ορισμένων επιχειρήσεων ή 

παραγωγών. Συνεπώς, η επιχείρηση που δέχεται μια τέτοιου είδους ενίσχυση πλεονεκτεί απέναντι στους 

ανταγωνιστές της. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων ανταποκρίνεται επομένως στην ανάγκη να διατηρηθεί ο 

ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/state_aid_el.htm  
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6.10 Φορείς & Οργανισμοί που στηρίζουν και ενισχύουν τις επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες στην Ελλάδα  

 ΕΣΠΑ 

 Αναπτυξιακός νόμος  

 ΕΤΕΑΝ  

 Startup  

 Investment.greece.gr  

 Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας, 

  Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας, 

  Τοπικά Συμβούλια Νέων 

  ΟΤΑ 

 Επιμελητήρια 

 Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

 Τράπεζες 
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Κεφάλαιο 7
ο
  Νεανική Επιχειρηματικότητα  

 

7.1 Νεανική επιχειρηματικότητα  

Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί βασική πηγή της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ 

η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στη 

χάραξη πολιτικής των κυβερνήσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 

προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι το κλειδί για την οικοδόμηση της ευημερίας και 

της τόνωσης της περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ των λαών και ιδίως για τους νέους 

ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Stiglitz & Walsh (2009) η επιχειρηματικότητα και η 

τεχνολογική πρόοδος δημιουργούν θέσεις εργασίας.  

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση της 

ανεργίας που είναι πολύ σημαντικό, αλλά συνάμα αποτελεί την εναλλακτική λύση που 

προσφέρει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση 

και να διαμορφώσουν την δική τους «μοίρα» και εξέλιξη μέσα από το προσωπικό τους 

εγχείρημα, ώστε να μην περιμένουν να βρουν μια θέση εργασίας, που σε τελική ανάλυση 

αυτό μπορεί να γίνεται και καταναγκαστικά. Σύμφωνα με τον Green (2013) η ενίσχυση 

επιχειρηματικότητας των νέων ατόμων, αυξανει τις πιθανότητες ένταξης τους στην αγορά 

εργασίας.  

Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της 

οικονομίας μιας χώρας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη 

επιχειρηματικού προσανατολισμού, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Τόσο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όσο και οι τοπικές κοινότητες των κρατών μελών το έχουν αναγνωρίσει αυτό. Οι 

κυβερνήσεις των περισσοτέρων χωρών έχουν ορίσει πλέον ως θέμα υψίστης σημασίας την 

προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. Ο κύριος παράγοντας που τράβηξε την 

προσοχή των κυβερνήσεων ώστε να διερευνηθεί και να στηριχτεί η πολιτική για τη 

νεανική επιχειρηματικότητα είναι η πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού των νέων ανέργων 

(Sharma et al., 2013).  

Στο γράφημα που ακολουθεί θα δούμε πως διαμορφώνεται η νεανική ανεργία της 

ηλιακής ομάδας 15-29 ετών στην ΕΕ28 και στην Ελλάδα και έτσι θα επιβεβαιωθεί ο λόγος 

όπου οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν διευρύνει και ενισχύσει την πολιτική τους σχετικά 

με την νεανική επιχειρηματικότητα. 
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Γράφημα  8: Η ανεργία των νέων ηλικίας από 15 έως 29 ετών 

 

Πηγή: Eurostat, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

Παρατηρούμε ότι τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, όσο και στην Ελλάδα, 

η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών παρουσιάζει μια αυξητική τάση από το έτος 

2008 και συνεχίζει να αυξάνεται πολύ περισσότερο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

Το ποσοστό ανεργίας για την Ελλάδα το έτος 2013 ανέρχεται στο 48,7%, ενώ στην ΕΕ28 

είναι 18,7%. Θα πρέπει άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση και οι τοπικοί φορείς να 

επισπεύσουν και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο και κάθε εργαλείο που έχουν στη 

διάθεση τους, ώστε να δοθεί άμεσα λύση στο πολύ σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας που 

ταλανίζει τη νεολαία. 

Η επιχειρηματικότητα γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή ως ένα σημαντικό μέσο 

και μια αποδεκτή εναλλακτική λύση για την προώθηση της απασχόλησης και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους ανθρώπους. Καθώς οι θέσεις εργασίας και η 

σταδιοδρομία για μια μόνιμη δουλειά ολοένα και περισσότερο σπανίζουν, η 

επιχειρηματικότητα των νέων θεωρείται ένας πρόσθετος τρόπος ενσωμάτωσης των νέων 

στην αγορά εργασίας και αντιμετώπισης της φτώχειας. Μετά την έναρξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 πολλοί νέοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν 

εργασία, ενώ το φαινόμενο αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα καθώς, όπως 

είδαμε στο παραπάνω διάγραμμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα 

των 15-29 ετών το έτος 2013 βρίσκεται στο 48,7%, ένας στους δυο νέους δεν εργάζεται. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat (2014),
149

 το Νοέμβριο του 2013 οι άνεργοι νέοι 

κάτω των 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 (EU28) ήταν 5.661.000, εκ των οποίων 

                                                
149 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012014-BP/EN/3-08012014-BP-EN.PDF  
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οι 3.575.000 ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2013 το ποσοστό ανεργίας των 

νέων ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ήταν 23,6 % στην EU28 και 24,2 % στη ζώνη του ευρώ, 

σε σύγκριση με 23,4 % και 23,9 % αντίστοιχα το Νοέμβριο του 2012. Η οικονομική κρίση 

δεν έχει πλήξει μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και άλλες οικονομίες της ΕΕ, καθώς 

παρατηρήθηκαν μεγάλα ποσοστά ανεργίας στην κατηγορία των νέων κάτω των 25 ετών. 

Για παράδειγμα στην Ισπανία η ανεργία των νέων ατόμων ηλικίας 15 έως 24 ανέρχεται 

στο 55,5% (έτος αναφοράς 2013), στην Ιταλία με 40%, και ακολουθεί η Πορτογαλία με 

38,10%. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό με 58,3% ενώ η Ιρλανδία έχει το 

χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 5 χωρών που εξετάσαμε. 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για την 

επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία δήλωσε: «Για να το πω πιο ξεκάθαρα: περισσότεροι 

επιχειρηματίες σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη καινοτομία και 

περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Για να γίνει κανείς επιχειρηματίας και να κάνει 

πραγματικότητα ένα όραμα χρειάζεται να αναλάβει μεγάλο ρίσκο και να καταβάλει μεγάλη 

προσπάθεια. Οι επιχειρηματίες αποτελούν τους ήρωες της εποχής μας. Η επιχειρηματικότητα 

είναι επίσης η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη στην οικονομική 

ιστορία».
150

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η δημιουργία των νέων επιχειρήσεων έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μεγάλης έρευνας μιας και αντιμετωπίζεται ως θέμα υψηλής σπουδαιότητας για 

κάθε οικονομία. Η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων αποτελεί 

προτεραιότητα στη διαδικασία τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καθώς 

συχνά, ως απάντηση στην πίεση της ανεργίας, ένας σημαντικός αριθμός νέων επιλέγει την 

ίδρυση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να μπορέσει, έστω και 

βραχυπρόθεσμα, να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Σχετικά δεδομένα για την πρόθεση 

ενασχόλησης επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

  

                                                
150 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_el.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-12_el.htm
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Πίνακας 27: Κατανομή επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά ηλικιακά κλιμάκια 

Χώρες 

% επί του 

TEA ηλικίας 

18-24 

% επί του 

TEA ηλικίας 

25-34 

% επί του 

TEA ηλικίας 

35-44 

% επί του 

TEA ηλικίας 

18-2745-54 

% επί του 

TEA ηλικίας 

55-64 

Χώρες Α 23,24 38,3 21,75 11,76 4,94 

Χώρες Β 16,05 33,82 26,01 16,72 7,39 

Χώρες Γ 10,10 27,94 27,95 22,43 11,57 

Μ.Ο. GEM 15,31 32,59 25,88 17,81 8,41 

Ελλάδα 7,47 36,32  27,15  16,27 12,79 

Ολλανδία 9,71 21,68 31,71 26,44 10,45 

Βέλγιο 4,72 15,56 26,17 42,83 10,72 

Γαλλία 8,32 34,50 29,22 21,20 6,75 
Ισπανία 6,91 33,19 30,11 21,35 8,44 

Ιταλία 7,17 37,42 26,22 17,88 11,31 

Ελβετία 6,39 17,03 39,47 22,25 14,86 

Αυστρία 9,97 26,43 29,73 24,74 9,12 

ΗΒ 13,48 24,01 31,83 19,20 11,48 

Δανία 16,08 23,80 22,12 29,15 8,84 

Σουηδία 12,56 25,78 24,36 21,13 16,17 

Νορβηγία 6,67 24,44 31,85 17,78 19,26 

Γερμανία 9,01 28,25 35,73 15,11 11,91 

Σιγκαπούρη 8,83 20,41 32,00 28,39 10,38 

Ιαπωνία 11,56 24,71 20,50 22,64 20,60 
Κορέα 2,33 18,66 33,84 31,24 13,93 

Πορτογαλία 12,48 33,30 24,64 19,69 9,88 

Ιρλανδία 12,19 33,86 17,69 25,28 10,98 

Φινλανδία 9,30 32,18 22,79 23,19 12,54 

Σλοβενία 10,36 31,39 32,33 15,91 10,01 

Σλοβακία 18,88 33,63 20,47 20,73 6,29 

Ταϊβάν 10,60 35,93 30,42 15,52 7,53 

Ισραήλ 15,64 34,73 23,42 17,63 8,58 

      

      

Πηγή: ΙΟΒΕ (2012-13), επεξεργασία στοιχείων GEM. 

 

Σύμφωνα με το GEM, στο δείκτη «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων» η επιθυμία 

για επιχειρηματική δραστηριότητα εκδηλώνεται από δυο κατηγορίες ατόμων που είναι: οι 

επίδοξοι
151

 επιχειρηματίες και οι νέοι υφιστάμενοι επιχειρηματίες που δεν ξεπερνούν σε 

χρονική διάρκεια τα 3,5 έτη από την ημέρα ίδρυσης της επιχείρησης τους. 

Στον παραπάνω πινάκα βλέπουμε ότι στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών το 36,32% 

του πληθυσμού βρίσκεται σε επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων και ακολουθεί με 

μικρότερο ποσοστό 7,47% η ομάδα των 18-24 ετών. Είναι αρκετά σημαντικό για την 

οικονομία της χώρας το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό της νεανικής ηλικίας 

δραστηριοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Στο παρακάτω γράφημα θα δούμε ότι τόσο οι 

άνδρες όσο και οι γυναίκες στην ομάδα των 25-34 ετών έχουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής 

στην επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων.  

                                                
151Επίδοξοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που κατά το τελευταίο 12-μηνο έχουν ξεκινήσει κάποιες 

προκαταρτικές ενέργειες για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ήδη να έχουν θέση σε λειτουργία 

το επιχειρηματικό τους εγχείρημα το πολύ έως τρεις μήνες.  
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Γράφημα  9: Ηλικιακή κατανομή επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά φύλο σε (%) 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα κατανοούμε ότι η προώθηση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας θα πρέπει να εξακολουθήσει να θεωρείται σημαντικό στοιχείο στο 

πλαίσιο μια ευρύτερης πολιτικής για την απασχόληση των νέων. Ένας από τους λόγους για 

τους οποίους η επιχειρηματικότητα των νέων είναι τόσο σημαντική είναι επειδή έχει τη 

δυνατότητα να προσφέρει στην εγχώρια οικονομία λύσεις στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει (De Clercq και Honig, 2011), Greene et al., 2008). Για παράδειγμα, το 

Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας Eurofound
152

 

αναφέρει στη μελέτη του ότι εάν το δέκα τοις εκατό (10%) των ΝΕΕΤ
153

 ενσωματωθούν 

στην αγορά εργασίας της ΕΕ, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει 

στους φορολογούμενους της ΕΕ €10 δισεκατομμύρια ετησίως  (Eurofound, 2011). Οι 

εισφορές των νέων επιχειρηματιών σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο είναι 

καταλυτικές, ενώ να τονίσουμε ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να απελευθερώσει τη 

δυναμική των νέων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
154

 «Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ωστόσο, κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικές οικονομικές 

                                                
152 http://www.eurofound.europa.eu/ 
153«Σύμφωνα με την European Commission Employment Committee (EMCO) ο ορισμός της ΝΕΕΤ 

περιλαμβάνει νέους ηλικίας 15-24 ετών που είναι άνεργοι ή άεργοι, σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ILO), και οι οποίοι δεν παρακολουθούν καμία εκπαίδευση ή σε προγράμματα 

κατάρτισης . Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται από την Eurostat στα στατιστικά στοιχεία του και το δείκτη που 

χρησιμοποιείται στη συνέχεια, στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020». 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/neet.htm 
154 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm  
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/entrepreneurship-2020/index_en.htm
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συνθήκες και εντάσσει τους γενικότερους στόχους της ΕΕ σε εθνικούς στόχους στο Εθνικό 

Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων – ένα έγγραφο που παρουσιάζει τις πολιτικές και τα μέτρα 

της χώρας για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και για την επίτευξη των 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 

υποβάλλεται παράλληλα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Σύγκλισης, στο οποίο 

καθορίζονται τα δημοσιονομικά σχέδια της χώρας για τα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια»
155

. 

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε πώς οι διάφοροι οργανισμοί προσδιορίζουν ηλικιακά τη 

νεολαία.  

 

Πίνακας 28: Ο ηλικιακός προσδιορισµός της Νεολαίας 

Οργανισμός Ηλικία Πηγή 

ΟΗΕ 15-24 

United Nations General Assembly, A/RES/36/28, “International 

Youth Year: Participation, 

Development, Peace”, (1981). 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-

sheets/youth-definition.pdf 

UNESCO 15-24156  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ 
Έως 30157 http://www.euro26.org/card/how-and-why 

EE 15-25 
IARD, “Study on the State of Young People and Youth Policy 

in Europe”, (2001), σελ. 1. 

ΓΓΝΓ <26 και 15-29 και άνω των 30158 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&c

node=42 

WORLD BANK 15-24 

http://go.worldbank.org/RVVTZLXKK0, 

http://www.youthpolicy.org/mappings/internationalyouthsector/

directory/actors/worldbank/ 

ΕΣΠΑ/Γ’ ΚΠΣ 18-33 και 18-35 

Ανάλογα με την προκήρυξη του χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος  και τις ανάγκες της εποχής παρατηρούνται και 

οι ηλικιακές ομάδες 

Πηγή: Έρευνα στο διαδίκτυο, Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

  

                                                
155http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ellada/national-reform-

programme/index_el.htm 
156 Η UNESCO κατά την εκτέλεση της στρατηγικής της νεολαίας, χρησιμοποιεί διαφορετικούς ορισμούς της 

νεολαίας, ανάλογα με το πλαίσιο. Για παράδειγμα σε δραστηριότητες σε διεθνές ή περιφερειακό επίπεδο η 

UNESCO χρησιμοποιεί τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, ενώ σε δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο κατά 

την εφαρμογή ενός προγράμματος τοπικής κοινότητας για τη νεολαία μπορεί να ορίσει ως «νεολαία» κάθε 

πρόσωπο μεταξύ των ηλικιών 15 και 35 ετών. 

157 «Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων μπορεί να έχει κάθε νέος, ηλικίας 13 - 30 ετών. Iσχύει για ένα χρόνο από 

την ημερομηνία έκδοσής της, στοιχίζει10 ευρώ και μπορεί να την ανανεώνει κάθε χρόνο μέχρι να κλείσει τα 
30. Πρόκειται για εκπτωτική και όχι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα». 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=44   
158«Σήμερα τα ηλικιακά όρια της νεολαίας έχουν διευρυνθεί (ορίζονται από τα 15-29), ενώ εξαιτίας των 

εξατομικευμένων διαφοροποιήσεων του νεανικού πληθυσμού, άτομα άνω των 30 ετών είναι δυνατόν να 

συμμετέχουν ενεργά σε νεανικές δραστηριότητες δίχως να θεωρείται ότι «παλιμπαιδίζουν». ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα Σήμερα. 

Βλέπε σελ. 23. http://www2.media.uoa.gr/psylab/imageup/I_nea_gennia_FinalReport.pdf  

 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.euro26.org/card/how-and-why
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=42
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=42
http://go.worldbank.org/RVVTZLXKK0
http://www.youthpolicy.org/mappings/internationalyouthsector/directory/actors/worldbank/
http://www.youthpolicy.org/mappings/internationalyouthsector/directory/actors/worldbank/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ellada/national-reform-programme/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/ellada/national-reform-programme/index_el.htm
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=44
http://www2.media.uoa.gr/psylab/imageup/I_nea_gennia_FinalReport.pdf
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7.2 Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων 

O Chigunta (2002) συνοψίζει μια σειρά από λόγους για τη σημασία της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας των νέων: 

 Δημιουργία ευκαιριών για νέους ανθρώπους που ψάχνουν για απασχόληση 

 Αφυπνίζει και προσελκύει αποξενωμένους και περιθωριοποιημένους νέους 

ανθρώπους στο να επιστρέψουν στην παραγωγή συνεισφέροντας στην  οικονομία 

 Βοηθά τους νέους στην αντιμετώπιση κοινωνικό-ψυχολογικών προβλημάτων που 

προκύπτουν από τη μη απασχόληση-ανεργία 

 Βοηθά τους νέους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν νέα βιώματα 

και εμπειρίες, που θα τους είναι πολύ χρήσιμα και σε άλλες προκλήσεις στη πορεία 

της ζωής τους, πέραν της εργασίας τους 

 Προώθηση της καινοτομίας και προσαρμογή της νεολαίας σε αυτή. 

 Προώθηση, στήριξη και αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας με την παροχή 

πολύτιμων αγαθών και υπηρεσιών 

 Ευαισθησία προς τις νέες οικονομικές ευκαιρίες και τάσεις της αγοράς  

  

7.3  Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα των νέων  

Εκτενείς έρευνες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να εντοπιστούν ποιοι παράγοντες διέπουν 

την επιχειρηματικότητα των νέων. Διαφορετικές ερευνητικές εργασίες έχουν τονίσει τους 

διαφορετικούς καθοριστικούς παράγοντες της επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα ο 

Shapero (1975) και ο Kets de Vries (1977) υπογράμμισαν την σημασία των παραγόντων 

της προσωπικότητας, τα ψυχοδυναμικά χαρακτηριστικά και τέλος, το κοινωνικό 

πολιτιστικό υπόβαθρο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενώ οι Miller & Friesen 

(1978) και Mintzberg (1973) τόνισαν τόσο την διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και τη 

στρατηγική σαν σημαντικούς παράγοντες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

Ο Bradberry (2007) αναφέρει ότι η επιλογή σταδιοδρομίας ενός ατόμου εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου καθώς και το πώς αντιλαμβάνεται μια 

συγκεκριμένη εργασία. Η έρευνα των Sharma & Madan (2013) έδειξε ότι οι άνθρωποι με 

ισχυρή νοημοσύνη μερικές φορές αποτυγχάνουν στην επιχειρηματικότητα, ενώ αντίθετα, 

πολλές φορές, άτομα με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης φαίνεται ότι επιτυγχάνουν στην 

επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Demirel και των 

συνεργατών του (2012) οι πολλαπλές δεξιότητες νοημοσύνης των επιχειρηματιών έχουν 

πολύ σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές τους ιδέες. 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολος ο δρόμος του 

επιχειρείν, καθώς τόσο πριν τη σύσταση της επιχείρησης, αλλά και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της επιχείρησης παρατηρούνται διάφορα εμπόδια-δυσκολίες όπως η έλλειψη 

κεφαλαίων, η δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία και η υψηλή 

φορολογία. Τα πιο σημαντικά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα των νέων που έχουν 

εντοπιστεί είναι η έλλειψη κεφαλαίων, οι ελλιπείς υποδομές, η αυστηρή και δυσκίνητη 

κυβέρνηση, το μη σταθερό πλαίσιο κανονισμών και η έλλειψη καθοδήγησης και 

ευαισθητοποίησης.   

 

7.4  Πολιτικές που ενθαρρύνουν τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

Η ενίσχυση της Νεανικής επιχειρηματικότητας τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην Ευρώπη, είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους πολιτικούς και τις 

κυβερνήσεις των κρατών. Όπως γνωρίζουμε, η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, προωθεί την καινοτομία και αποτελεί το κλειδί 

για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από 

την επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων παρατηρείται αύξηση της αυτοπεποίθησης, 

βελτίωση των δεξιοτήτων και παράλληλα ενισχύονται οι γνώσεις (Zamfir et al. 2013). 

«Η επιχειρηματικότητα μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν υστέρηση στην 

ανάπτυξη».
159

 

Ο Schoof (2006) αναφέρει ότι η αύξηση της νεανικής επιχειρηματικότητας 

βελτιώνεται μέσα από μια σειρά παραγόντων, μεταξύ των οποίων ο πιο σημαντικός είναι η 

ενημέρωση και η δημόσια στάση σχετικά με την επιχειρηματικότητα των νέων, η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, η υποστήριξη των επιχειρήσεων, το θεσμικό 

πλαίσιο και τέλος η πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης.  Η εκπαίδευση είναι 

ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που βοήθα τους νέους να κατανοήσουν και να 

αναπτύξουν το επιχειρηματικό πνεύμα (Gorman, Hanlon, & King, 1997∙ Kourilsky & 

Walstad, 1998). 

Σύμφωνα με τους Shay & Terjensen (2005) η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

έχει γίνει δημοφιλής και συνεχώς αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η στάση και οι γνώσεις 

για την επιχειρηματικότητα διαμορφώνουν μια τάση στους νέους  ώστε να ξεκινήσουν τη 

δική τους επιχείρηση στο μέλλον ( Wang & Wong, 2004). Στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλοί φορείς και οργανισμοί που προωθούν και στηρίζουν 

                                                
159 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0027:EL:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0027:EL:HTML
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την νεανική επιχειρηματικότητα. Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει 

καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

προωθήσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών προσανατολισμό, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. 

 

7.5  Συμβολή της εκπαίδευσης στη νεανική επιχειρηματικότητα   

Στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό, και ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

που βρισκόμαστε κρίνεται πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί μέσω της εκπαίδευσης μια 

επιχειρηματική νοοτροπία στους νέους ώστε μέσω της προαγωγής επιχειρηματικών 

συμπεριφορών και δεξιοτήτων να παρέχουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στην 

ευρύτερη κοινωνία. Σύμφωνα με τον Schumpeter (1911) η πρόοδος και ανάπτυξη της 

γνώσης δημιουργεί ευκαιρίες κέρδους για τα άτομα που έχουν τις ικανότητες να κάνουν 

χρήση της νέας γνώσης ώστε να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, νέες μεθόδους ή νέες 

αγορές. Η εκπαίδευση βελτιώνει τις επιδόσεις των επιχειρηματιών τόσο άμεσα όσο και 

έμμεσα (Ravindra & Saiyed Wajid, 2013∙ Parker & Van Praag, 2006).  

Ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας έγκειται 

στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, παρά στα νέα 

προγράμματα της κυβέρνησης (Baumol, 1990, 2002)· (Boettke, 2001)· (Boettke & Coyne, 

2003)· (Kreft & Sobel, 2005). Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα 

προήλθε από τις αγγλοσαξονικές περιοχές (Lee et al., 2010). 

Σύμφωνα με την τελική έκθεση
160

 της ομάδας εμπειρογνωμόνων «εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα» η εκπαίδευση, ξεκινώντας από τους νέους και το σχολείο, μπορεί να 

συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Οι Sobel και Kerry 

(2008) παρατηρούν ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία προωθούν μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων την επιχειρηματικότητα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης 

τους έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Jacob και των συνεργατών του (2003) δημιουργώντας ένα 

Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο συγχρόνως απαιτούνται αλλαγές στις υποδομές και στο 

πολιτισμό/κουλτούρα. 

Oι Bergman & Stemberg (2007), και ο Henley (2005) παρατήρησαν ότι υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της δημιουργίας μιας νέας 

επιχείρησης, ενώ ακόμη παρατηρήθηκε ότι τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

είναι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Η εκπαίδευση δεν σχετίζεται με την ίδρυση της 

επιχείρησης, γιατί δεν απαιτείται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας να υπάρχει 

                                                
160

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/entrepreneurship

_education_final_el.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/entrepreneurship_education_final_el.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/doc/entrepreneurship_education_final_el.pdf
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εκπαίδευση, όπως παραδείγματος χάριν στο χονδρικό εμπόριο, τη γεωργία, και στη 

μεταποίηση (Georgelis et al. 2005). 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Eurobarometer, 2012)
161

, 

παρατηρούμε στα αποτελέσματα ότι το 76%
162

 των ευρωπαίων πολιτών δεν συμμετείχε σε 

κάποιο μάθημα ή δραστηριότητα για την επιχειρηματικότητα, ενώ τα στοιχεία σε επίπεδο 

χωρών, στη περίπτωση της Ελλάδας δείχνουν ότι μόνο το ένα πέμπτο (17%) των 

ερωτηθέντων έχουν συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα.  

 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα διαπιστώσουμε ότι το μορφωτικό επίπεδο επιδρά 

σημαντικά στην απόφαση ενασχόλησης με την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων.  

Γράφημα  10: Εκπαιδευτικό επίπεδο επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά φύλο σε (%) 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2012-13), επεξεργασία στοιχείων GEM.  

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αρχικών σταδίων
163

 

κατέχουν οι άνδρες με 50% και οι γυναίκες που βρίσκονται στο επίπεδο της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 45,24%. Στη συνέχεια, έχουμε τα άτομα που έχουν φοιτήσει στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ποσοστό 25,58% στους άνδρες και 21,43% στις γυναίκες.  

                                                
161 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf 
162 Ν = 27.059 (Ο συνολικός αριθμός των ερωτηθέντων στην ΕΕ των 27) 
163

 Επιχειρηματίες Αρχικών Σταδίων (% του πληθυσμού 18-64 ετών) είναι: «Τα άτομα ηλικίας 18-64 ετών 

που τη στιγμή της έρευνας ήταν ιδιοκτήτες – συμμετείχαν στην ιδιοκτησία ενός νέους εγχειρήματος / 

δραστηριότητας για το οποίο έχουν ήδη πληρώσει μισθούς και έχουν καταγράψει ένα κύκλο εργασιών για 

τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 μήνες» και «Τα  άτομα ηλικίας 18-64 ετών που – κατά το 

τελευταίο 12-μηνο από τη στιγμή της έρευνας - είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην 

κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης), στο οποίο θα είναι 

ιδιοκτήτες είτε του συνόλου, ή κάποιου μέρους του («συνεταίρος»)». 
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Στην κατηγορία με μεταπτυχιακές, διδακτορικές γνώσεις έχουμε χαμηλότερα ποσοστά, 

11,63% στους άνδρες και 19,05% στις γυναίκες. Μια εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι 

ότι τα άτομα με υψηλά προσόντα επιθυμούν και επιλέγουν μισθωτές θέσεις εργασίας με 

υψηλές αποδοχές και θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. 

Στο σημείο αυτό θα δούμε ποια είναι η συμβολή των μαθημάτων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που σχετίζονται αποκλειστικά με την επιχειρηματικότητα. Έτσι, στον 

παρακάτω πίνακα θα δούμε, μόνο αριθμητικά, πόσα μαθήματα εμπεριέχουν στον τίτλο 

τους τη λέξη επιχειρηματικότητα και σε ποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα διδάσκονται, 

(αναλυτικότερα, βλέπε παράρτημα 2)
164

. 

Πίνακας 29: Καταγραφή μαθημάτων επιχειρηματικότητας ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα 2013-2014 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Μαθήματα Επιχειρηματικότητας 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 12 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο    4 

Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών 8 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 11 

Πανεπιστήμιο δυτικής Μακεδονίας 5 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 8 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 10 

Πανεπιστήμιο Πατρών 4 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 10 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτιστικών 

Επιστημών 
1 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο    (ΕΑΠ) 1 

Σύνολο  119 

Πηγή: Διεύθυνση σπουδών και φοιτητικής μέριμνας. Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων. 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν αρκετά μαθήματα (σε αριθμό 119) που σχετίζονται 

αποκλειστικά ή συνδυαστικά με την επιχειρηματικότητα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα στη 

παρούσα έρευνα να αξιολογήσουμε και να περάσουμε σε ποιοτικό έλεγχο εάν τα 

παραπάνω μαθήματα συμβάλλουν ή κατά πόσο έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στη φάση αυτή αρκούμαστε και 

μόνο στην απλή αναφορά τους. 

Στον παρακάτω πίνακα θα παρουσιάσουμε τα μαθήματα που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα και διδάσκονται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

                                                
164

 Παρουσιάζονται οι σχετικοί τίτλοι των μαθημάτων, ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα, βάσει 

των προγραμμάτων σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014. 
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Πίνακας 30: Μαθήματα που συμβάλλουν  στην κατανόηση λειτουργίας της οικονομίας και κατ’ επέκταση της 
επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Τάξη Μάθημα Ενότητα/ Κεφάλαιο 

Α΄ 

Γυμνασίου 
Οικιακή Οικονομία 

Κεφάλαιο 2 «Οικονομικά της 

Οικογένειας», 

Ενότητα 2.1 «Οικονομικά της 

οικογένειας» 

Β΄ 

Γυμνασίου 
Οικιακή Οικονομία 

Κεφάλαιο 3 «Οικονομικά της 

οικογένειας» 

Ενότητα 3.1 «Οικονομικοί πόροι και 

οικονομία» 

Ενότητα 3.2 «Οι Οικονομικές μονάδες 

και ο ρόλος τους» 

Ενότητα 3.3  «Η ελεύθερη αγορά» 

A΄ 

Λυκείου 
Πολιτική Παιδεία 

Ενότητα Α΄ «Οικονομία» 

Κεφάλαιο 1: «Η κατανάλωση 

εμπορευμάτων» 

Κεφάλαιο 2: «Η παραγωγή» 

Κεφάλαιο 3: «Η ανταλλαγή 

εμπορευμάτων». 

Β΄ 

Λυκείου 
Πολιτική και Δίκαιο 

Ενότητα 7.2.1 «Φιλελευθερισμός και 

Καπιταλισμός» 

Γ΄ 

Λυκείου 

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Υπηρεσιών 

Κεφάλαιο 1 «Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί» 

Γ΄ 

Λυκείου 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

Κεφάλαιο 1 «Βασικές οικονομικές 
έννοιες» 

Κεφάλαιο 3 «Η παραγωγή της 

επιχείρησης και το κόστος» 

Κεφάλαιο 4 «Η προσφορά των αγαθών» 

Κεφάλαιο 6 «Μορφές Αγοράς» 

Γ΄ 
Λυκείου 

Αρχές Λογιστικής 

Κεφάλαιο 1  

ενότητα 1.2 «Οι επιχειρήσεις», 

ενότητα 1.3 «Η περιουσία της 

επιχείρησης-Διακρίσεις της περιουσίας-

Εφαρμογή»,  

ενότητα 1.4 «Διακρίσεις του ενεργητικού 

και του παθητικού» 
Κεφάλαιο 2 «Εμφάνιση της περιουσίας ή 

οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης» 

Κεφάλαιο 3 «Οι μεταβολές των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

και η παρακολούθησή τους». 

Γ΄ 

Λυκείου 
Κοινωνιολογία 

Ενότητα 2.3.1 «Οικονομική 

Δραστηριότητα στην Ελληνική 

Κοινωνία» 

υποενότητα «Τομέας Υπηρεσιών» 

Πηγή: Διεύθυνση σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Όπως είδαμε στον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν αρκετές ενότητες μαθημάτων που 

περιγράφουν και αναλύουν στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ίσως θα ήταν πολύ πιο 

χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα μάθημα επιχειρηματικότητας, το οποίο θα διδάσκεται σε 

όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   
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7.6 Πηγές χρηματοδότησης και στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας  

Πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι τα 

επιδοτούμενα πρόγραμμα τα οποία μέσω της οικονομικής ενίσχυσης ενθαρρύνουν και 

στηρίζουν τις ιδέες και τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων. Το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ, καθώς και το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚΠΣ, έχουν 

στηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα με διάφορα χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  

Συμφώνα με την ετήσια έκθεση
165 

του IOBE, υπάρχει αρνητική επίδοση τόσο των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων όσο και των κυβερνητικών προγραμμάτων για την 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ενώ το ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και η 

αναφορά των ελλήνων εμπειρογνωμόνων (Ιωαννίδης, 2013). 

Σημαντική θεωρείται η συνεισφορά του επενδυτικού νόμου, που για πρώτη φορά στο 

πλαίσιο του νόμου
166

 δημιουργείται η κατηγορία της νεανικής επιχειρηματικότητας και 

στηρίζεται χρηματοδοτικά, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ. Ακόμη, σύμφωνα με το 

άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3842/2010 παρέχονται κίνητρα για την ανάπτυξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας.
167

 Πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι φορείς που 

διαχειρίζονται και ολοκληρώνουν τα επιδοτούμενα προγράμματα, όπως είναι ο ΟΑΕΔ 

(βλέπε παράρτημα 5) και ο ΕΟΜΕΧ (βλέπε παράρτημα 6) εκ των οποίων ο τελευταίος 

πλέον δεν υφίσταται μιας και έχει απορροφηθεί από το ΕΤΕΑΝ
168

. 

  

                                                
165 Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2011-12. http://www.iobe.gr/research_dtl.asp?RID=19 
166

«Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται 

αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 

40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών. 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/%CE%9D.3908.2011-NEOS-EPENDYTIKOS.pdf  
167 «1. Στο άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: «7. Απαλλάσσονται του φόρου 

εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της 

έναρξης και για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει 

το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, 

μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, οι ομόρρυθμες εταιρείες εφόσον συμμετέχουν σε αυτές αποκλειστικά 
φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη δεν έχουν συμπληρώσει το 

τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.» 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2010 και μετά.». 
168 «Η κυβέρνηση, υλοποιώντας το πρόγραμμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων δημόσιων οργανισμών με 

στόχο τη μείωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων του Δημοσίου, 

ολοκλήρωσε με επιτυχία, τη συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με απορρόφησή του από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Αυτό έγινε με 

υπογραφή συμβολαίου μεταξύ ΕΟΜΜΕΧ-ΕΤΕΑΝ-Υπουργείου Οικονομικών». 

http://www.mindev.gov.gr/?p=9021  

http://www.iobe.gr/research_dtl.asp?RID=19
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/%CE%9D.3908.2011-NEOS-EPENDYTIKOS.pdf
http://www.mindev.gov.gr/?p=9021
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7.7 Φορείς που στηρίζουν και ενισχύουν την νεανική επιχειρηματικότητα  

Η επιχειρηματικότητα των νέων ενισχύεται από μια πληθώρα φορέων, τόσο της δημόσιας 

διοίκησης, όσο και άλλων φορέων, όπως σωματεία, ΜΚΟ
169

, τραπεζικά ιδρύματα, 

επιχειρηματικά δίκτυα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς, επιμελητήρια, ενώσεις. Είναι 

γεγονός ότι απαιτείται η εμπλοκή όλων των προαναφερθέντων φορέων για την ενίσχυση, 

προώθηση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.  

Οι παραπάνω φορείς ενισχύουν την νεανική επιχειρηματικότητα μέσω:  

 Διαλέξεων σε εκπαιδευτικές μονάδες 

 εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας  

 στήριξης από το δημόσιο τομέα  

 εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διαγωνισμών 

 εργαστηρίων επιχειρηματικότητας  

 κινημάτων πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας 

 βραβείων και διαγωνισμών  

 χρηματοδότησης  

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε αναλυτικά τους φορείς που συνεισφέρουν στην 

νεανική επιχειρηματικότητα και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Πίνακας 31: Φορείς που στηρίζουν και προωθούν την νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

Φορείς Link 

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior 

Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) 
http://senja.gr/ 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα http://www.greeks-can.gr/ 

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας http://www.pan-orama.org/ 

Reload Greece http://www.reloadgreece.com/ 

TEDxAthens is a world-class conference 

aboutInnovation, Creativity and Ideas based in 
Athens, Greece. 

http://hub.tedxathens.com/ 

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο ενεργές 

αμερικανικές αίθουσες στην Ευρώπη.  The 

American-Hellenic Chamber of Commerce is one of 

the largest and most active American chambers in 

Europe. 

http://www.breakthroughgreece.gr/  

ladybizIT suggests existing EU solutions and means 

that foster women entrepreneurship∙ it identifies 

markets∙ it provides spotlight trends on the role of 

http://gender-it.eu/  

                                                
169 «Οι MΚΟ ορίζονται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως «ιδιωτικοί οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητά για 

να απαλύνει τον πόνο, να προωθήσει τα συμφέροντα των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B

D%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%C

F%89%CF%83%CE%B7  

http://senja.gr/
http://www.greeks-can.gr/
https://www.facebook.com/PanoramaEpixeirimatikotitas?ref=stream&hc_location=stream
http://www.pan-orama.org/
http://www.reloadgreece.com/
http://hub.tedxathens.com/
http://www.breakthroughgreece.gr/
http://gender-it.eu/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
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women in sustainable economic recovery∙ it informs 

on recent experiences and know-how∙ and, it raises 

awareness among women on the dynamic process of 

entrepreneurship in an emerging knowledge-based 

society. 

Make innovation work http://miw.amcham.gr/el 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ) http://moke.cieel.gr/index.jsp?lbLang= 

ο ThinkBiz είναι μια φοιτητική ομάδα 

επιχειρηματικότητας με βάση το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο   Αθηνών. 

http://thinkbiz.gr/ 

Το RepowerGreece Αναζητά ιστορίες-τεκμήρια από 
την επιχειρηματικότητα 

http://www.repowergreece.com/ 

Knowledge-γνώση  

Microsoft Innovation Center Greece http://greece.micnetwork.org/ 

Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος http://www.kemel.gr/ 

Το «egg - enter•grow•go» είναι μια πρωτοβουλία  

Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank την 

οποία σχεδίασε και υλοποιεί με το Corallia 

με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής 

καινοτομικής επιχειρηματικότητας 

http://www.theegg.gr/ 

το "i for U Greek Mentoring Network" για την 
ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

http://www.iforu.gr/index.php/el/ 

the Orange Grove is a flexible workspace where 

young Greek and Dutch entrepreneurs can work on 

their business, where they can network and learn. 

The Orange Grove is located in the center of Athens, 

opposite the Kalimarmaro stadium. 

http://www.orangegrove.biz/ 

Metavallon’s Partners and Supporters provide us 

with the all vital resources we need to take 

entrepreneurship in Greece one step further. 

http://www.metavallon.org/ 

Το EMEA Business Monitor (www.emea.gr) είναι 

ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό portal που 

καλύπτει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική, με έμφαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται 

οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέους 

δρόμους για την επιχειρηματική και οικονομική 

ειδησεογραφική πραγματικότητα. 

http://www.epixeiro.gr/ 

Το Getbusy.gr αποτελεί μέρος της διεθνούς 

πρωτοβουλίας  

Microsoft YouthSpark - See more at: 

http://getbusy.gr/#sthash.QicCYLLo.dpuf 

http://getbusy.gr/ 

Ένα πρότυπο πρόγραμμα υποστήριξης νεοφυών 

επιχειρήσεων 
http://www.aephoria.net/ 

ο Startup Greece είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, 

δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία 

μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. 

http://www.startupgreece.gov.gr/el 

Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΕΝΕ) http://hellenicstartups.gr/ 

Η Ε.ΕΝ.Ε. ιδρύθηκε το 1987 από Έλληνες 

επιχειρηματίες που είχαν έντονο ενδιαφέρον για τα 

κοινά -έξω και πέρα από συντεχνιακά αιτήματα και 

θέματα 

http://www.eene.gr/eene-1.html 

Το e-fund είναι μία ιστοσελίδα ανάρτησης 

επιχειρηματικών προτάσεων που αναζητούν 

επενδυτές για την υλοποίησή τους 

http://efund.gr/ 

 «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage
=resource&cresrc=2122&cnode=1 

Το THERMI LINK αποτελεί το νέο τ(ρ)όπο 

στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων 

και καινοτόμων ιδεών 

http://www.thermi-group.com/thermi-link-el/ 

StageOne is a pre-seed acceleration program http://stageone.innovationfarm.eu/ 

http://miw.amcham.gr/el
http://moke.cieel.gr/index.jsp?lbLang=
http://thinkbiz.gr/
http://www.repowergreece.com/
http://greece.micnetwork.org/
http://www.kemel.gr/
http://www.theegg.gr/
http://www.iforu.gr/index.php/el/
http://www.orangegrove.biz/
http://www.metavallon.org/
http://www.epixeiro.gr/
http://getbusy.gr/
http://www.aephoria.net/
http://www.startupgreece.gov.gr/el
http://hellenicstartups.gr/
http://www.eene.gr/eene-1.html
http://efund.gr/
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2122&cnode=1
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2122&cnode=1
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=2122&cnode=1
http://www.thermi-group.com/thermi-link-el/
http://stageone.innovationfarm.eu/
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designed to take you from the initial stage of your 

idea or product to the full realization as a Startup. 

Το Rising Stars είναι μια πλατφόρμα 

επιχειρηματικότητας και ανταλλαγής ιδεών, 

γνώσεων και πρακτικών, ανάμεσα σε επιστήμονες, 

επιχειρηματίες, αγρότες και φοιτητές, με σκοπό να 

γίνουν οι ιδέες επιχειρήσεις. 

http://www.risingstarsprogram.com/ 

Το Business & Innovation Center of Attika (BIC) ή 

Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής, 

μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου των BICs, είναι μια 

πρωτοποριακή εταιρεία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα που, με καινοτόμες παρεμβάσεις, 

επιδιώκουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς 

τους στην αγορά και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. 

http://www.bicofattika.gr/default.aspx? 

The ALBA Hub for Enterprise and Development is 

the hub that brings together all activities dedicated to 

entrepreneurship here at ALBA Graduate Business 

School at The Αmerican College of Greece. We 

strive to live up to ALBA's vision of "Business 
Unusual" through the highest possible quality of 

innovative training, outreach and scholarship in 

entrepreneurship.  

http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHE

AD.aspx 

Ο ΕΣΥΝΕ Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων 

μάχεται για τη βελτίωση της οικονομικής και 

κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας στο Παγκόσμιο Οικονομικό 

Χάρτη. 

http://www.esyne.gr/index.php?lang=el 

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πηγή 

ανάπτυξης και δημιουργεί θέσεις εργασίας, παρόλο 

που στην Ελλάδα δεν έχει γίνει πλήρης 

εκμετάλλευση της δυναμικής που έχει η πηγή αυτή. 

http://www.businessmentors.gr/ 

ΣΕΒ 
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?mid=694&l

ang=gr 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) http://www.seve.gr/ 

Ελληνική εταιρεία διοίκηση επιχειρήσεων http://www.eede.gr/ 

Η Endeavor ξεκίνησε τη λειτουργία της επίσημα 

στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2012, με στόχο τον 

εντοπισμό και τη στήριξη των κορυφαίων 

επιχειρηματιών της χώρας συμβάλλοντας στην 

αναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας και την 

καθιέρωση μιας νέας εποχής ελπίδας, αισιοδοξίας 

και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 

http://endeavor.org.gr/en 

Network  

Το Corallia Clusters Initiative -εν συντομία Corallia-  

είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα 

για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και 

ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας 

(innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη 

δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και 

καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία 

δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από 

συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, 

όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 

εξαγωγικός προσανατολισμός. 

http://www.corallia.org/el.html 

123P is growing and evolving! One of the most well-

known collaborative spaces in Athens, opens a new 

chapter in its path with a new name and a brand new 

larger space, to provide a full range of support 

services for the emerging community of Greek 

http://thefoundation.gr/ 

http://www.risingstarsprogram.com/
http://www.bicofattika.gr/default.aspx?
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.alba.edu.gr/entrepreneurship/Pages/AHEAD.aspx
http://www.esyne.gr/index.php?lang=el
http://www.businessmentors.gr/
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?mid=694&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?mid=694&lang=gr
http://www.seve.gr/
http://www.eede.gr/
http://endeavor.org.gr/en
http://www.corallia.org/el.html
http://thefoundation.gr/


116 
 

technology enterprises. Found.ation, is the newly 

designed co-working space created by the 123P 

Team, aiming to meet the specific needs of 

technology startups and offer facilities and services 

in the areas of technology, graphic design and 

entrepreneurship. 

Social Research, Sustainability, Entrepreneurship 

Loft2work 
http://www.loft2work.gr/ 

Το OpenCoffee.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο 

αναφοράς για την κάλυψη των εξελίξεων στα 

ελληνικά start-ups. Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσίαση 
υφιστάμενων και, κυρίως, νέων ελληνικών 

προσπαθειών στο διαδίκτυο, όπως επίσης και η 

αναφορά σε θέματα που αφορούν το επιχειρείν και 

τις νέες τεχνολογίες υπό την οπτική του starting-up, 

συνιστούν τον πυρήνα των άρθρων του OpenCoffee. 

http://opencoffee.gr/ 

 http://colabworkspace.com/ 

Ο συνεργατικός χώρος, γνωστός στη διεθνή 

πρακτική ως “coworking space”, είναι ένας ειδικά 

διαμορφωμένος και πλήρως εξοπλισμένος χώρος 

γραφείων, ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε 

ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους που 
δουλεύουν από το σπίτι, μικρές startup επιχειρήσεις 

και φοιτητές. Στόχος των coworking spaces είναι να 

παρέχουν λύση στέγασης σε όποιον επιθυμεί να 

εργασθεί αλλά το ατομικό του περιβάλλον εργασίας 

δεν τον καλύπτει απόλυτα σε υποδομές. 

http://www.synergyproject.gr/ 

At EY, we are committed to building a better 

working world — with increased trust and 

confidence in business, sustainable growth, 

development of talent in all its forms, and greater 

collaboration. 

http://www.ey.com/GL/en/About-

us/Entrepreneurship 

Awards  

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 
προσφέρει σε επιχειρηματίες στην Ελλάδα την 

ευκαιρία να λάβουν δωρεάν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και υποστήριξη καθώς επίσης και έως 

€700.000 ως χρηματοδότηση για την υλοποίηση 

ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος. 

Προσκαλούμε τώρα τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν τις αιτήσεις τους για το διαγωνισμό του 

2014, μετά από μια άκρως επιτυχημένη πρώτη 

χρονιά 

http://www.hellenicaward.com/ 

Διαγωνισμού Ψηφιακής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας για το Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν, Ennovation 2013 

http://www.ennovation.gr/ennovation-

awards/?lang=EL 

«Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας» www.paratiritirio.gr  

Youthnet Hellas http://www.youthnet.gr/index.php/el/ 

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας  

Το ΚΕΠΝΕΤ είναι Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που 

ασχολείται με την προώθηση της Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας στις 

επιχειρήσεις, μέσο εκδηλώσεων, σεμιναρίων και 

διαγωνισμών. 

http://www.kepnet.gr/ 

14o Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας http://www.projectyou.gr/14th-startup-workshop/  

Starting Up V2: Η Ευρώπη στηρίζει τη νεανική 

επιχειρηματικότητα 

http://www.fortunegreece.com/article/starting-v2-

evropi-stirizi-ti-neaniki-epichirimatikotita/  
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Θυρίδες Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας) 

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage

=NODE&cnode=1 

Πηγή: Έρευνα διαδικτύου. Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

   

http://www.loft2work.gr/
http://opencoffee.gr/
http://colabworkspace.com/
http://www.synergyproject.gr/
http://www.ey.com/GL/en/About-us/Entrepreneurship
http://www.ey.com/GL/en/About-us/Entrepreneurship
http://www.hellenicaward.com/
http://www.ennovation.gr/ennovation-awards/?lang=EL
http://www.ennovation.gr/ennovation-awards/?lang=EL
http://www.paratiritirio.gr/
http://www.youthnet.gr/index.php/el/
http://www.kepnet.gr/
http://www.projectyou.gr/14th-startup-workshop/
http://www.fortunegreece.com/article/starting-v2-evropi-stirizi-ti-neaniki-epichirimatikotita/
http://www.fortunegreece.com/article/starting-v2-evropi-stirizi-ti-neaniki-epichirimatikotita/
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
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Κεφάλαιο 8
ο
 Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Γ΄ 

ΚΠΣ. 
 

Οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι νέοι άνθρωποι πριν από την περίοδο 

της οικονομικής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ήταν πολλές. Η 

πιο σημαντική, όμως, είναι η ραγδαία αύξηση της ανεργίας που ταλανίζει εκατομμύρια 

νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Η επιχειρηματικότητα είναι μια διέξοδος για τους 

νέους ανθρώπους. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η ελληνική κυβέρνηση στην 

προσπάθειά τους να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη νεανική επιχειρηματικότητα 

κατήρτισαν διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

Ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα προγράμματα, θα δούμε πώς μέσα από το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) ενισχύθηκε η επιχειρηματικότητα των 

νέων καθώς και πόσο από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  (Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006). Να 

τονίσουμε ότι την περίοδο 2000-2013 πολλά από τα προγράμματα που ενίσχυσαν την 

επιχειρηματικότητα αφορούσαν τις ηλικίες από 18 έως 64 ετών, στις περιπτώσεις αυτές 

δεν κατέστει δυνατή η μέτρηση εξωστρέφειας των προγραμμάτων, για το λόγο ότι δεν 

υπήρχαν δείκτες των αποτελεσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα με αποτέλεσμα να μην 

συμπεριληφθούν στην έρευνα μας επίσης την περίοδο 1986-1999 ενισχύθηκε η 

επιχειρηματικότητα από διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του πρώτου και 

δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Α΄ ΚΠΣ & Β΄ ΚΠΣ) τα οποία όμως δεν τα 

εξετάσαμε στην έρευνα μας. Στις παρακάτω ενότητες θα γίνει η παρουσίαση των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που ενίσχυσαν αποκλειστικά και μόνο την 

επιχειρηματικότητα των νέων.  

    

8.1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξαγάγαμε, έχουμε εντοπίσει τα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα τα οποία μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 ενίσχυσαν κατ’ αποκλειστικότητα τη 

νεανική επιχειρηματικότητα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα με τον τίτλο πρόσκλησης, τον προϋπολογισμό ένταξης 

συγχρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης
170

 τα ποσοστά χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της δημόσιας συμμετοχής της κάθε προκήρυξης.  

  

                                                
170

 Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Ενταγμένου Έργου: Το μέρος του προϋπολογισμού του έργου 

που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
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Πίνακας 32: Προγράμματα χρηματοδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Τίτλος πρόσκλησης 
Προ/σμος ένταξης 

συγχρ. δδ 

Προ/σμος ένταξης 

κοινοτική συμμ 

Δημόσια 

συμ/χη σε % 

Κοινοτική 

συμ/χη σε % 

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με τον 

διακριτικό τίτλο νέοι και 

επιχειρηματικότητα (Α΄κύκλος) 

57.480.000,00 € 48.162.173,13 € 16,21 83,79% 

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με τον 

διακριτικό τίτλο νέοι και 

επιχειρηματικότητα (Β΄' κύκλος) 

55.167.000,00 € 46.876.799,12 € 15,03 84,97% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών-νέων 

επιστημόνων, έτους 2009 

126.210.000,00 € 106.292.421,62 € 15,78 84,22% 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων 45.031.110,69 € 37.695.086,16 € 16,29 83,71% 

ΣΥΝΟΛΟ 283.888.110,69 € 239.026.480,02 €   

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

Η νεανική επιχειρηματικότητα για την περίοδο 2007–20013 ενισχύθηκε μέσω τριών 

προγραμμάτων επιχορήγησης και το συνολικό ποσό του συγχρηματοδοτούμενου 

προϋπολογισμού ένταξης ανήλθε στα  284 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 

Στα γραφήματα που ακολουθούν 10 και 11 θα δούμε πώς έχει κατανεμηθεί η 

χρηματοδότηση στο πρόγραμμα των 6.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 

ετών με το διακριτικό τίτλο "Νέοι & Επιχειρηματικότητα" (Α'  & Β' κύκλος)
171

 ανά 

περιφέρεια στην ελληνική επικράτεια.  

Γράφημα  11: Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος: Νέοι & 
Επιχειρηματικότητα (Α' κύκλος) 

 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).
172

 Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

                                                
171 Στον Α΄ κύκλο έχουμε 3.000 νέους ελευθέρους επαγγελματίες ηλικίας 22-32 ετών και αντίστοιχα άλλους 

3.000 στον  Β' κύκλο. Η συλλογή των στοιχείων έγινε συγκεντρωτικά επειδή αφορά το ίδιο πρόγραμμα. 
172 «Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί το Σύστημα, όπου καταχωρούνται τα 

δεδομένα που αφορούν στα προγράμματα (ενέργειες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) ή του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 και 2000-
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 2.436.000,00 €  
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Διακρίνουμε από το παραπάνω γράφημα ότι το ποσό χρηματοδότησης μεταξύ των  

περιφερειών διαφέρει, καθώς το υψηλότερο ποσό στην κατανομή του προϋπολογισμού το 

έλαβε η περιφέρεια της Αττικής με το ποσό των 17.334.000,00 € ενώ αμέσως μετά 

ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με το ποσό των 11.214.000,00 €. 

Παρατηρούμε ότι στις υπόλοιπες περιφέρειες το ποσό της χρηματοδότησης κυμαίνεται 

περίπου στα ίδια επίπεδα, με εξαίρεση τις περιφέρειες των Ιόνιων Νήσων και του Βορείου 

και Νοτίου Αιγαίου που λαμβάνουν την χαμηλότερη χρηματοδότηση. Στη συνέχεια  στο 

παρακάτω γράφημα θα δούμε σε ποσοστά, πώς διαμορφώνεται η κατανομή της 

χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πρόγραμμα: Νέοι & Επιχειρηματικότητα (Α΄ 

κύκλος). 

 

Γράφημα  12: Νέοι και επιχειρηματικότητα (Α' κύκλος) σε ποσοστό % 

  

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Το υψηλότερο ποσοστό καταλαμβάνει η περιφέρεια της Αττικής με 30%, και αμέσως 

μετά η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 20%. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 8%, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειας τα ποσοστά 

κυμαίνονται μεταξύ  4 έως 6%. 

Στο γράφημα που ακολουθεί θα δούμε τα ποσά χρηματοδότησης του προγράμματος 

Νέοι & Επιχειρηματικότητα Β΄ κύκλου. Όπως θα διακρίνουμε από το γράφημα στο Β΄ 

                                                                                                                                              
2006, στις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων».http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?tabIndex=0&menuitemId=tabAAA&tabIndex=0 
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κύκλο, δεν συμπεριλαμβάνονται δυο περιφέρειας, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενώ 

στην περιφέρεια της Αττικής βλέπουμε ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό συγκρίνοντας 

το με την χρηματοδότηση που έλαβε στον Α΄ κύκλο.  

 

Γράφημα  13: Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος: νέοι και 

επιχειρηματικότητα (Β' κύκλος) 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει την υψηλότερη χρηματοδότηση με 

το ποσό των 20.880.000,00€ ενώ σε σύγκριση με την χρηματοδότηση που έλαβε στον Α΄ 

κύκλο βλέπουμε ότι σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 

έχουμε μια σημαντική μείωση στο ποσό χρηματοδότησης σε σύγκριση με τον Α΄ κύκλο, 

ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες αυξάνεται σημαντικά το ποσό της χρηματοδότησης. 

Στη συνέχεια θα δούμε στο γράφημα που ακολουθεί θα δούμε πώς διαμορφώνεται η 

κατανομή της χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πρόγραμμα: Νέοι & 

Επιχειρηματικότητα (Β΄ κύκλος). 
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Γράφημα  14: Νέοι και επιχειρηματικότητα (Β' κύκλος) σε ποσοστό (%) 

 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με 

38%. Ακολουθούν με 11% η περιφέρεια της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας ενώ στη 

συνέχεια βλέπουμε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με ποσοστό 9%. 

Οι περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κρήτης λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό με 7%. 

Στην περιφέρεια της Ηπείρου το ποσοστό που λαμβάνει είναι το 6% ενώ στο τέλος 

βλέπουμε με 3% την περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων και με 1% την περιφέρεια της Στερεάς 

Ελλάδας. Παρατηρούμαι από τον παρακάτω πίνακα και στη συνέχεια από το γράφημα 13 

πως κατανέμεται η χρηματοδότηση στους νομούς που απαρτίζουν την περιφέρεια της 

κεντρικής Μακεδονίας.  

Πίνακας 33: Κατανομή χρηματοδότησης στην κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του προγράμματος: Νέοι και 
επιχειρηματικότητα (Α&Β κύκλος) 

Νομός Α΄ κύκλος Β΄ κύκλος Σύνολο 

Ημαθίας 876.000 1.965.000 2.841.000 

Θεσσαλονίκης 5.454.000 9.363.000 14.817.000 

Κιλκίς 795.000 1.215.000 2.010.000 

Πέλλας 2.076.000 3.546.000 5.622.000 

Πιερίας 606.000 1.533.000 2.139.000 

Σερρών 1.062.000 2.088.000 3.150.000 

Χαλκιδικής 345.000 1.170.000 1.515.000 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
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Γράφημα  15: Κατανομή χρηματοδότησης σε ποσοστό %, ανά νομό στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο του 
προγράμματος: Νέοι και επιχειρηματικότητα (Α&Β κύκλος) 

 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Παρατηρούμε ότι ο νομός Θεσσαλονίκης λαμβάνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση με 

ποσοστό 45% στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί ο 

νομός Πέλλας με ποσοστό 17%, ο οποίος υπερέχει σε ποσοστό συγκριτικά με τους 

υπολοίπους νομούς αν και πληθυσμιακά είναι στο ίδιο επίπεδο με τους περισσότερους, με 

εξαίρεση το νομό Θεσσαλονίκης και το νομό Σερρών. Ο νομός Θεσσαλονίκης υπερτερεί 

πληθυσμιακά (βλέπε πίνακα 35) σημαντικά έναντι των άλλων νομών και κατά κάποιο 

τρόπο θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε ότι δικαιολογημένα λαμβάνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό της χρηματοδότησης, βέβαια δεν είναι ορθή η προσέγγιση αυτή καθώς θα έπρεπε 

να εξετάσουμε μια σειρά και από άλλους παράγοντες όπως το κατά κεφαλήν εισόδημα, και 

το ποσοστό ανεργίας. 

Πίνακας 34: Πληθυσμιακή κατανομή της Κεντρικής Μακεδονίας 

Νομός Πληθυσμός (απογραφή 2011) 

Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας 140.611 

Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης  1.110.312 

Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς 80.419 

Περιφερειακή ενότητα Πέλλας 139.680 

Περιφερειακή ενότητα Πιερίας 126.698 

Περιφερειακή ενότητα Σερρών 176.430 

Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής 105.908 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 
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Στη συνέχεια, περνάμε στο επόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο ενίσχυσε 

τους νέους επιχειρηματίες-επιστήμονες μέχρι το όριο ηλικίας των 34 ετών,
173

 (κάποιες 

μικρές εξαιρέσεις φαίνονται στην υποσημείωση 159). 

 

Γράφημα  16: Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος: 6.000 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών-νέων επιστημόνων 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Παρατηρούμε ότι και σε αυτό το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τη μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση λαμβάνει η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. Στο 

σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σχολιάσουμε τους πιθανούς παράγοντες που 

διαμορφώνουν την κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των περιφερειών. Για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξετάσαμε τους πιθανούς παράγοντες συγκλίνουμε ότι οι 

λόγοι είναι προφανείς καθώς, παρατηρώντας τα ποσοστά της ανεργίας (βλέπε παράρτημα 

7), είδαμε ότι στην περιφέρεια της Αττικής το έτος 2008 υπάρχουν 131,5 χιλιάδες άνεργοι 

που ισοδυναμούν με το 31,41% επί του συνόλου των ανέργων, ενώ στην Κεντρική 

Μακεδονία έχουμε 73,4 χιλιάδες άνεργους που ισοδυναμούν με το 17,53%. 

Συγκεντρωτικά και οι δυο περιφέρειες μαζί καλύπτουν το 49% του συνόλου της ανεργίας.  

Ακόμη, ένας σημαντικός λόγος που υπερτερεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης η 

Κεντρική Μακεδονία είναι γιατί έχει χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (βλέπε παράρτημα 

8) με 16.381,91€, ενώ στην περιφέρεια της Αττικής το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 

27.443,31€, το οποίο σε σύγκριση με της Κεντρικής Μακεδονίας τείνει  να διπλασιαστεί.  

                                                
173 Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών 

και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως 

ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. 
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Αν, όμως, αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η ανεργία είναι κάτι περισσότερο από 

διπλάσια στην περιφέρεια Αττικής τότε, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν λαμβάναμε μόνο αυτό 

ως παράγοντα τότε ίσως, η χρηματοδότηση θα έπρεπε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη στην 

περιφέρεια της Αττικής. Στη συνέχεια, εξετάζοντας το κατά κεφαλήν εισόδημα και την 

ανεργία στην περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων διαπιστώνουμε ότι έχει υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδημα 20.479,63€ και πολύ χαμηλή ανεργία (2%), σε σύγκριση όμως  με την 

περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου η οποία ναι μεν έχει μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα 

16.894,16€ αλλά έχει και χαμηλότερη ανεργία κατά μια εκατοστιαία μονάδα 1%, στην 

περίπτωση αυτή διακρίνουμε ότι η ανεργία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και 

ίσως για το λόγο αυτό η περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων δέχτηκε μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση κατά 357.000,00€. 

 

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε ότι νομός Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα των νέων 

επιστημόνων, λαμβάνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση με ποσοστό 69% μεταξύ των 

υπολοίπων νομών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αμέσως μετά έχουμε  τους 

νομούς Πέλλας και Σερρών οι οποίοι λαμβάνουν από 7%. Η Χαλκιδική και η Ημαθία με 

το ίδιο ποσοστό 4%, και στο τέλος ακολουθεί ο νομός Κιλκίς με 3%. 

 

Γράφημα  17: Κατανομή χρηματοδότησης σε ποσοστό %, ανά νομό στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του 
προγράμματος: 6.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών-νέων επιστημόνων 

 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
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Περνάμε στο τελευταίο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με τίτλο: Ενίσχυση 

Επιχειρηματικότητας Νέων
174

 και θα δούμε πώς έχει κατανεμηθεί ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος ανά περιφέρεια στην ελληνική επικράτεια. 

Γράφημα  18: Κατανομή χρηματοδότησης ανά περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος: Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Νέων 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

Η περιφέρεια Αττικής λαμβάνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση και σε αυτό το 

πρόγραμμα. Έχουμε αναφέρει και στις παραπάνω αναλύσεις τους πιθανούς λόγους για 

τους οποίους συμβαίνει αυτό το γεγονός. Παρεμφερή χαρακτηριστικά έχει και η 

περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα αυτό βλέπουμε ότι η περιφέρεια 

της Δυτικής Ελλάδας ενισχύεται σημαντικά, συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Το 

ποσοστό ανεργίας της Δυτικής Ελλάδας είναι 7,12% (βλέπε παράρτημα 7), ενώ το κατά 

κεφαλήν εισόδημα είναι στα 15.308,03€ (βλέπε παράρτημα 8), και είναι το δεύτερο πιο 

χαμηλό στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραρτήματος 7 & 8 μας 

δίνεται η δυνατότητα να αιτιολογήσουμε την αυξημένη χρηματοδότηση στην περιφέρεια 

της Δυτικής Ελλάδας.  

Στη Κεντρική Μακεδονία παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο σχετικά με την κατανομή 

της χρηματοδότησης ανά νομό. Θα δούμε παρακάτω ότι οι νομοί Θεσσαλονίκης και 

Πέλλας συνεχίζουν και λαμβάνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Στο σημείο αυτό να 

αναφέρουμε ότι στο νομό Θεσσαλονίκης υπάρχει μια μείωση της χρηματοδότησης σε 

σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα. 
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Άρθρο 5 - Προϋποθέσεις Συμμετοχή 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι 

οποίοι: Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.  
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Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στο πρόγραμμα «Νέων ελευθέρων επαγγελματιών- 

νέων επιστημόνων» η συνολική χρηματοδότηση ήταν 31.458.000,00 €, εκ των οποίων το 

ποσό των 21.798.000,00 € έλαβε ο νομός Θεσσαλονίκης και αυτό ισούται με ποσοστό 

69%. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» η χρηματοδότηση σε 

ποσοστό μειώθηκε στο 54%, και παρουσιάζει μια διαφορά της τάξεως του 15%.  

 

Γράφημα  19: Κατανομή χρηματοδότησης σε ποσοστό %, στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του 
προγράμματος: Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 

 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
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8.2 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο του  Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξαγάγαμε, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (υπουργείο οικονομικών), εντοπίσαμε τα 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ, που ενίσχυσαν κατ’ αποκλειστικότητα τη 

νεανική επιχειρηματικότητα.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων.  

 

Πίνακας 35: Προγράμματα χρηματοδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 

Τίτλος πρόσκλησης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ
175

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(ΣΚ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΚ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (ΔΔ) 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών έτους 2000 
58.694.134,00 € 58.694.134,00 € 58.694.134,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών έτους 2001 
22.848.542,00 € 22.848.542,00 € 22.848.542,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών έτους 2002 
32.646.692,00 € 32.646.692,00 € 32.646.692,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 
επαγγελματιών έτους 2003 

53.608.261,00 € 53.608.261,00 € 53.608.261,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών έτους 2004 
59.184.144,00 € 59.184.144,00 € 59.184.144,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών έτους 2006 
85.087.060,00 € 85.087.060,00 € 85.087.060,00 € 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των 

νέων-Α' κύκλος προκήρυξης (2001) 
16.748.774,00 € 16.748.774,00 € 8.364.327,00 € 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων 

-Β' κύκλος προκήρυξης (27/3/2003) 
24.066.112,00 € 24.066.112,00 € 12.033.056,00 € 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων 

-Γ' κύκλος προκήρυξης  (20/11/2003) 
27.872.687,00 € 27.872.687,00 € 13.936.343,66 € 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων 
-Δ'  κύκλος προκήρυξης (2005) 

100.988.071,00 € 100.988.071,00 € 55.445.469,00 € 

Σύνολο 481.744.477,00 € 481.744.477,00 € 401.848.028,66 € 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

Η νεανική επιχειρηματικότητα για την περίοδο 2000–20006 Γ΄ΚΠΣ ενισχύθηκε μέσω 

των προγραμμάτων επιχορήγησης των νέων ελευθέρων επαγγελματιών και με την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων. Το συνολικό ποσό του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού με την στρογγυλοποίηση ανήλθε στα 482 εκατομμύρια ευρώ. Συγκριτικά 

                                                
175«Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της Πράξης που αντιστοιχεί σε μία 

και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση ή και σε μέρος αυτής. Κατά περίπτωση υπάρχει η 

δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. 

Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: σαφή αποτύπωση του 

αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), σαφή αποτύπωση των παραδοτέων 

(αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος της Πράξης)». 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/textonly/b_1_3.html#5  

 

http://www.epeaek.gr/epeaek/el/textonly/b_1_3.html#5
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με την περίοδο 2007-2013 ΕΣΠΑ, υπερτερεί σημαντικά στο σύνολο της χρηματοδότησης 

με περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.   

Γράφημα  20: Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών - έτους 2000-2006 (εκτός το έτος 2005) 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Γράφημα  21: Πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

58.694.134,00 € 

22.848.542,00 € 

32.646.692,00 € 

53.608.261,00 € 

59.184.144,00 € 

85.087.060,00 € 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2000 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2001 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2002 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2003 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2004 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2006 

16.748.774,00 € 

24.066.112,00 € 

27.872.687,00 € 100.988.071,00 € 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων-Α' κύκλος προκήρυξης 

(2001) 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων -Β' κύκλος προκήρυξης 

(27/3/2003) 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων -Γ' κύκλος προκήρυξης  

(20/11/2003) 
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων -Δ'  κύκλος προκήρυξης 

(2005) 
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Παρατηρούμε ότι στις τρεις πρώτες προκηρύξεις διακρίνεται μια μικρή αυξητική τάση 

στην συνολική χρηματοδότηση ανά κύκλο προκήρυξης με αφετηρία τον Α΄κύκλο του 

έτους 2001, ενώ κλείνοντας με το Δ΄κύκλο του έτους 2005, συγκριτικά  με τον Α΄κυκλο, η 

διαφορά στην χρηματοδότηση ανήλθε με στρογγυλοποίηση στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Η 

διαφορά αυτή ίσως έγκειται στο γεγονός ότι η προγραμματική περίοδος του προγράμματος 

πλησίαζε στο κλείσιμο της, καθώς και η συνολική εικόνα της απορρόφησης του Γ΄ ΚΠΣ 

δεν ήταν στα επιθυμητά επίπεδα. 
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Κεφάλαιο 9
ο
 Η ανεργία των νέων και η μείωσή της, μέσω της νεανικής 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 
 

9.1 Η Κατάσταση απασχόλησης στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2013 

Το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.952.800 άτομα (Δ΄τρίμηνο του 2013), 

εκ των οποίων τα 1.363.100 είναι άνεργοι. Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, η 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει εκτοξεύσει την ανεργία σε πολύ υψηλά μεγέθη, καθώς 

έχει ανέλθει στο 27,52%.  

Γράφημα  22: Η κατάσταση ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2013 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Η ανεργία πριν την οικονομική κρίση κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Για 

παράδειγμα, σε προ κρίσης εποχή οι άνεργοι ανέρχονταν σε 396,5 χιλιάδες (2007), 

ποσοστό της τάξης του 8,07%, ενώ το έτος 2001, πριν την είσοδο της χώρας στη 

νομισματική ένωση, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 513,3 χιλιάδες, ποσοστό της τάξης του 

11,25%. Όπως είδαμε στο παραπάνω γράφημα, τόσο πριν την είσοδο της χώρας στην 

νομισματική ένωση όσο και πριν την είσοδο στην οικονομική κρίση η ανεργία ήταν σε 

πολύ χαμηλότερα επίπεδα εν αντιθέσει με τα ποσοστά ανεργίας κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης, όπου το ποσοστό αγγίζει το 28% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού.  

Όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ στο τέλος του 2013 το ποσοστό 

ανεργίας ανέρχεται σε 27,52%, ήτοι 1.363.100 άνεργοι, συγκρίνοντας με την εποχή προ 

κρίσης (έτος 2007) διαπιστώνουμε ότι έχουν προστεθεί, περίπου ένα εκατομμύριο άνεργοι. 
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα πριν την είσοδό της 

στην νομισματική ένωση η ανεργία ανερχόταν στο 11,25%, ενώ μετά την είσοδο της 

παρατηρείται μια μικρή μεν, αλλά πτωτική πορεία της ανεργίας με αποκορύφωμα την 

χαμηλότερη απόδοση του έτους 2008 με ποσοστό 7,94%, είναι η καλύτερη απόδοση των 

τελευταίων δεκατεσσάρων ετών (14). 

Στο παρακάτω γράφημα θα δούμε πώς διαμορφώνεται η ανεργία στις νεανικές 

ηλικιακές ομάδες  σε αριθμούς.    

 

Γράφημα  23: Η νεανική ανεργία στην Ελλάδα σε αριθμούς (Σε χιλιάδες) 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

 

Στο επόμενο γράφημα παρατηρούμε πώς διαμορφώνεται το εργατικό δυναμικό στην 

Ελλάδα για την περίοδο 2000-2013. Θα εξετάσουμε την διακύμανση του εργατικού 

δυναμικού την περίοδο πριν και κατά την οικονομική κρίση, καθώς και την περίοδο πριν 

την είσοδο της χώρας στη νομισματική ένωση. Τέλος, θα δούμε ποιοι παράγοντες 

συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτή.  

 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ομάδα 15-19 ετών  37,7  29,8  25,5  19,8  19,5  20,6  17,3  14,3  14,2  15,2  19,1  26,8  28,9  29,2  
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Γράφημα  24: Η διακύμανση του Εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2013 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία του συγγραφέα. 

Μετά την είσοδο στη νομισματική ένωση παρατηρείται μια σταδιακή άνοδος του 

εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Η πρώτη μείωση του εργατικού δυναμικού έγινε το 

έτος 2011, όταν και υπογράφηκε το μνημόνιο με την τρόικα και αποτέλεσε αφετηρία της 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Αν και η ύφεση της οικονομίας ολοένα και εμβαθύνει, 

το έτος 2012 το εργατικό δυναμικό παρουσιάζει μια πολύ μικρή αύξηση. Σε ποσοστό είναι 

πολύ ασήμαντο (0,38%)∙ όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η μικρή άνοδος βοήθα 

πολύ σημαντικά τον ψυχολογικό παράγοντα, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε ότι στο έτος 

2013 έχουμε για δεύτερη φορά μετά το έτος 2001 μια μείωση του εργατικού δυναμικού σε 

ποσοστό 1,2%.   

Πίνακας 36: Η ανεργία στην Ελλάδα ανά ηλικιακή ομάδα. Δ΄ τρίμηνο 2013 

Ομάδες ηλικιών 
Εργατικό δυναμικό 

σε χιλιάδες 

Αριθμός Άνεργων 

σε χιλιάδες 

Άνεργοι σε ποσοστό 

(%) 

15 – 19  ετών 41.0 29.2 71,20% 

20 – 24    ετών 258.8 141.8 54,79% 

25 – 29    ετών 557.6 249.2 44,69% 

30 – 44    ετών 2.200,6 579.8 26,35% 

45– 64    ετών 1.833,8 357.1 19,47% 

65 ετών και άνω 61.1 6.1 9,91% 

Σύνολο 4.952,8 1.363,1 27,52% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 

 

Παρατηρούμε στον παραπάνω πινάκα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία το ποσοστό της 

ανεργίας μειώνεται. Στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-19 έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό 

με 71,20% και ισοδυναμεί με 290.200 χιλιάδες ανέργους, ενώ ακολουθεί με  54,79% η 

ομάδα 20-24 και τέλος, η ομάδα 25-29 με ποσοστό 44,69%. 
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Πίνακας 37: Κατάσταση ανεργίας: άρρενες, Δ΄ τρίμηνο 2013 

Ομάδες ηλικιών 
Εργατικό δυναμικό 

σε χιλιάδες 

Αριθμός Άνεργων 

σε χιλιάδες 
Άνεργοι Άρρενες (%) 

15 – 19  ετών 21.9 13.8 63,13% 

20 – 24    ετών 143.6 73.2 51,02% 

25 – 29    ετών 303.8 125.5 41,32% 

30 – 44    ετών 1.240,0 282.8 22,81% 

45– 64    ετών 1.089,3 194.3 17,84% 

65 ετών και άνω 42.0 4.7 11,14% 

Σύνολο 2.840,6 694,4  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 

 

Όπως είδαμε και στον συγκεντρωτικό πίνακα όπου παρουσιάζεται η συνολική ανεργία 

στην Ελλάδα, τα ποσοστά στις νεανικές ηλικίες είναι πολύ μεγαλύτερα από τις υπόλοιπες 

ηλικιακές ομάδες οι οποίες δεν συγκαταλέγονται στη νεολαία. Βλέπουμε ότι στους 

άρρενες το ποσοστό ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 είναι 63,13%, ενώ στην 

ομάδα 25-29 ετών είναι 41,32%. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορά καθώς στην 

ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών, τα άτομα είτε φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είτε ξεκινούν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ομάδα 20-24 ετών το 

ποσοστό είναι 51,02%, και είναι μικρότερο από την ομάδα 15-19 ετών. Η διαφορά αυτή 

είναι λογική, καθώς εάν υποθέσουμε ότι κάποιο νέο άτομο με την ολοκλήρωση των 

σπουδών του βρίσκεται στην ηλικία των 22 ετών, οι πιθανότητες να εργαστεί είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι για την παραπάνω ανάλυση δεν έχουμε 

κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τα άτομα 

βρίσκουν πιο εύκολα εργασία, αλλά ένας απόφοιτος λόγω των προσόντων που έχει 

αποκτήσει από τις σπουδές, του κρίνουμε ότι  έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην 

αγορά εργασίας. Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας του γυναικείου 

πληθυσμού. 

 

Πίνακας 38: Κατάσταση ανεργίας: θήλεις, Δ΄ τρίμηνο 2013 

Ομάδες ηλικιών 
Εργατικό δυναμικό σε 

χιλιάδες 

Αριθμός Άνεργων σε 

χιλιάδες 
Άνεργες Θήλεις (%) 

15 - 19  ετών 19.1 15.3 80,49% 

20 - 24    ετών 115.2 68.5 59,49% 

25 - 29    ετών 253.8 123.7 48,73% 

30 - 44    ετών 960.6 297 30,92% 

45- 64    ετών 744.5 162.7 21,86% 

65 ετών και άνω 19.1 1.4 7,22% 

Σύνολο 2.112,20 668,7  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 
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Βλέπουμε ότι το ποσοστό ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι μεγαλύτερο σε 

σχέση με αυτό των ανδρών. Διακρίνουμε ότι στην ομάδα των 15-19 ετών το ποσοστό 

ξεπερνά το 80%, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ομάδα των 20-24 ετών με 59,49% και 

παρατηρείται και στις γυναίκες το ίδιο φαινόμενο που συναντήσαμε στον  ανδρικό 

πληθυσμό, με την αύξηση της ηλικίας το ποσοστό της ανεργίας μειώνεται, αυτό φαίνεται 

στην ομάδα των 25-29 ετών όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 48,73%. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το γράφημα όπου γίνεται η σύγκριση της ανεργίας μεταξύ 

των δυο φύλων.  

Γράφημα  25: Κατάσταση ανεργίας, σύγκριση των δυο φύλων 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 

Ο ανδρικός πληθυσμός παραδοσιακά εργάζεται για την κάλυψη των αναγκών σε μια 

οικογένεια, ενώ η γυναίκα να ασχολείται σε οικιακές εργασίες και στην ανατροφή των 

παιδιών, αν και αυτή η κατάσταση αυτή τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Όπως 

παρατηρούμε, από το έτος 2010 και μετά, άρχισε να κλείνει η ψαλίδα μεταξύ της 

γυναικείας και της ανδρικής ανεργίας. Παρατηρούμε από το έτος 2000 έως και το 2009 

τουλάχιστον, διπλάσια διαφορά του ποσοστού της ανεργίας μεταξύ των δυο φύλων. Από 

το έτος 2010 και μετά ολοένα η διαφορά αυτή μειώνεται, στο αποτέλεσμα αυτό έχει 

συμβάλει σημαντικά  η οικονομική κρίση, καθώς πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν να 

εργαστούν για να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένειά τους. Να τονίσουμε ακόμη το 

γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στηρίζεται σημαντικά η γυναικεία επιχειρηματικότητα 

τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική πολιτεία όσο και από διάφορες 

οργανώσεις.  
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Στο παρακάτω γράφημα θα εξετάσουμε πόσο συνέβαλε η ανεργία των νέων στο 

γενικό ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2000 έως 2013. Σύμφωνα με τον 

ορισμό της ΕΕ και της ΓΓΝΓ, οι ηλικιακές ομάδες που θα εξετάσουμε είναι οι 15-19, 20-

24, 25-29 (ηλικίες που ορίζουν τη νεολαία). 

Γράφημα  26: Πόσο συμβάλλει η νεανική ανεργία επί του συνόλου της ανεργίας 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον  συγγραφέα. 

Σχετικά με την ανεργία των νέων
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 στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με το 

γενικό ποσοστό της ανεργίας στο σύνολο της χώρας, το ποσοστό των νέων ανέργων 

αρχικά ίσως να φαίνεται μικρό (9,4%). Εάν όμως το εξετάσουμε, ως προς το γεγονός ότι 

το 1/3 του συνόλου της ανεργίας είναι νέοι 15-29 ετών, τότε καταλαβαίνουμε ότι το 

πρόβλημα είναι αρκετά σημαντικό και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Συγκρίνοντας τη 

χρονική περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι το 

ποσοστό ανεργίας στις ηλικιακές ομάδες της νεολαίας έχει διπλασιαστεί. Πριν από την 

οικονομική κρίση το έτος 2008 το συνολικό ποσοστό της ανεργίας ανέρχονταν στο 7,94%, 

και το ποσοστό ανεργίας της ηλικιακής ομάδας των 15-19 ετών ήταν στο 0,71%, ενώ στη 

συνέχεια βρισκόμενοι σε οικονομική ύφεση (έτος 2013) το συνολικό ποσοστό της 

ανεργίας εκτινάχτηκε στο 27,52% και στην ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών στο 1,45%. 

Την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουμε διπλασιασμό του ποσοστού της ανεργίας στην 
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 Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΗΕ, νέος θεωρείται όποιος βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, 

ενώ σύμφωνα με τον ορισμό της ΓΓΝΓ νέος θεωρείται όποιος βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών.   
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ηλικιακή ομάδα των 15-19 ετών, ενώ στη συνολική ανεργία το ποσοστό έχει 

τριπλασιαστεί.  

Το ίδιο γεγονός αντιστοίχως, παρατηρούμε και στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες των 

20-24 ετών και 25-29 ετών. Σχεδόν σε όλο το χρονικό διάστημα που εξετάσαμε την 

ανεργία διακρίνουμε το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό της 

ανεργίας. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε το γεγονός ότι μετά την είσοδο της 

Ελλάδας στην νομισματική ένωση η ανεργία σε όλες της ηλικιακές ομάδες που εξετάσαμε 

καθώς και στο σύνολο της παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση.  

Κλείνοντας, συμπεραίνουμε ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε πολύ έντονο 

πρόβλημα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα να έχουμε μια 

ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε όλες τις ηλιακές ομάδες. 

 

9.2 Η σχέση μεταξύ της ανεργίας και της παραοικονομίας  

Σύμφωνα με τους Giles & Tedds (2002) υπάρχουν δυο ανταγωνιστικές δυνάμεις που 

καθορίζουν τη σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και της παραοικονομίας . Από τη μια 

πλευρά η αύξηση της ανεργίας θα μπορούσε να συνεπάγεται μείωση της παραοικονομίας 

και θα μπορούσε να σχετίζεται θετικά με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, ενώ από την άλλη 

παρατηρείται ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ξοδεύουν μέρος από το χρόνο τους και 

απασχολούνται στην παραοικονομία και έτσι μπορούμε να βρούμε μια θετική συσχέτιση. 

Ο Tanzi (1999) αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ της παραοικονομίας και του ποσοστού 

ανεργίας είναι ασαφής. Ο ίδιος επισημαίνει ότι το εργατικό δυναμικό στην παραοικονομία 

περιλαμβάνει πολύ ετερογενή ανθρώπους όπως είναι οι άνεργοι και το μη επίσημο 

εργατικό δυναμικό (συνταξιούχοι, παράνομοι μετανάστες, ανήλικοι και νοικοκυρές). 

Επιπλέον υπάρχουν άτομα που ταυτόχρονα έχουν μια επίσημη και μια ανεπίσημη εργασία. 

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική θεωρία δεν αναφέρει αν το αναμενόμενο πρόσημο της 

μεταβλητής αυτής είναι θετικό η αρνητικό, πιστεύουμε ότι υπάρχει μια θετική σχέση 

αιτίου-αιτιατού μεταξύ της ανεργίας και της παραοικονομίας. 

Ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού θεωρείται 

ως ένας καθοριστικός παράγοντας της άτυπης οικονομίας, ως εκ τούτου ένα υψηλό 

ποσοστό της αυτοαπασχόλησης συνεπάγεται με υψηλή παραοικονομία. Υπάρχει ωστόσο 

μια τάση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα δεν παραιτούνται από την 

νόμιμη εργασία τους προκείμενου να συμμετάσχουν στην παραοικονομία, καθώς 

υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η μη δεδηλωμένη οικονομική δραστηριότητα 

αναλαμβάνεται από τα άτομα που απασχολούνται σε κάποια εργασία (Dell’Anno et al, 

2007).  
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Σύμφωνα με τους Bajada & Schneider (2005) είναι πολύ πιθανό ότι η αναλογία 

συμμετοχής, καθώς και ο αριθμός των ωρών εργασίας, μπορεί να μην επηρεάζονται από 

την δραστηριότητα στην παραοικονομία, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες τους 

αναλαμβάνονται μετά το επίσημο ωράριο της εργασίας ή τα σαββατοκύριακα, όταν τα 

άτομα δεν εργάζονται στην πραγματική οικονομία. 

Σύμφωνα με τον Dell’Anno και τους συνεργάτες του (2007) στην έρευνα που 

διεξήγαγαν για την παραοικονομία στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Γαλλία κατέληξαν 

ότι η ανεργία είναι ένα από τα κύρια αίτια της παραοικονομίας.  

  

9.3 Η συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη μείωση της ανεργίας. 

Μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχουν δημιουργηθεί νέες 

επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στον παρακάτω πίνακα θα 

δούμε πόσο συνέβαλαν με τη δημιουργία τους οι νέες επιχειρήσεις στη μείωση της 

ανεργίας των νέων στην ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών και πόσο στο σύνολο της ανεργίας.  

Πίνακας 39: Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ στη μείωση της ανεργίας των νέων 

Τίτλος πρόσκλησης 

Πλήθος 

ωφελούμενων 

επιχειρήσεων 

Μείωση της 

ανεργίας των νέων  

15-29 ετών, μέσω 

της ίδρυσης νέας 

επιχείρησης 

Μείωση  στο σύνολο 

της ανεργίας, μέσω 

ίδρυσης νέας 

επιχείρησης 

Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων 1.156 0,58% 0,02% 
Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με 

το διακριτικό τίτλο "νέοι και 

επιχειρηματικότητα" A' κύκλος. 

2.371 1,18% 0,05% 

Πρόγραμμα 3.000 νέων ελευθέρων 

επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, με 

το διακριτικό τίτλο "νέοι και 

επιχειρηματικότητα"  Β΄κύκλος. 

2.267 0,86% 0,05% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 6.000 νέων 

ελευθέρων επαγγελματιών-νέων  

επιστημόνων, έτους 2009 

6.018 2,28% 0,12% 

Σύνολο 11.812 4,89% 0,24% 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα. 

Παρατηρούμε μεταξύ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα επιχορήγησης 

6.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών-νέων επιστημόνων, έχει το υψηλότερο πλήθος 

ωφελουμένων, καθώς σε αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν 6.018 νέες επιχειρήσεις. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα των 3.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-32 ετών, 

με το διακριτικό τίτλο «Νέοι και επιχειρηματικότητα» A' και Β΄κύκλος με 2.371 και 2.267 

νέες επιχειρήσεις, και τέλος το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» με 

1.156 νέες επιχειρήσεις. Συνολικά έχουν δημιουργηθεί 11.812 νέες επιχειρήσεις. Η 

συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων 15-29 ετών, μέσω της ίδρυσης των νέων 
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επιχειρήσεων, σε ποσοστό είναι 4,89%, ενώ η συμβολή στη συνολική ανεργία είναι 

0,24%.  

9.4 Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Γ΄ΚΠΣ στη μείωση της ανεργίας 

των νέων.   

 

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ δεν συνεισφέρουν μόνο στην στήριξη της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είτε 

μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Στους παρακάτω πίνακες θα δούμε πώς τα διάφορα 

προγράμματα έχουν συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.  

Πίνακας 40: Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Γ΄ ΚΠΣ  στη μείωση της ανεργίας των νέων 

Έργο 

Νέες θέσεις 

εργασίας 

πλήρους 

απασχόλησης 

σε αριθ. 

Μείωση της 

ανεργίας των 

νέων μέσω 

δημιουργίας 

νέων θέσεων 

εργασίας 

Νέες 

επιχειρήσεις 

από 

πρόγραμμα 

νέων 

επιχειρηματιών 

σε αριθ. 

Μείωση της 

ανεργίας των 

νέων μέσω 

της ίδρυσης 

νέας 

επιχείρησης 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων-Α' κύκλος προκήρυξης 

(2001) 

376 0,16% 222 0,09% 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
των νέων -Β' κύκλος προκήρυξης 

(27/3/2003) 

423 0,18% 309 0,13% 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων -Γ' κύκλος προκήρυξης 

(20/11/2003) 

396 0,17% 368 0,16% 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

των νέων -Γ'  κύκλος προκήρυξης 

(2005) 

1.650 0,87% 1.307 0,69% 

Σύνολο 2.845 1,38% 2.206 1,07% 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα. 

Στο πρόγραμμα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων Α΄, Β', Γ΄, και Δ΄, κύκλος 

(2001-2005), έχουν δημιουργηθεί συνολικά 2.845 νέες θέσεις εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με μείωση της νεανικής ανεργίας ηλικίας 15-

29 ετών σε ποσοστό 1,38%. Στο ίδιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και για την ιδία 

χρονική περίοδο υλοποίησης δημιουργήθηκαν 2.206 νέες επιχειρήσεις από νέους 

επιχειρηματίες ηλικίας 18 έως 29 ετών και εδώ βλέπουμε τη συμβολή των 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση της νεανικής ανεργίας να ανέρχεται σε 

ποσοστό 1,07%. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμβολή των προγραμμάτων στη μείωση 

της νεανικής ανεργίας δεν είναι και τόσο ικανοποιητική καθώς τα ποσοστά είναι πολύ 

μικρά.  

Στον επόμενο πίνακα που ακολουθεί θα εξετάσουμε το πρόγραμμα επιχορήγησης 

Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) για τα έτη 2000-2006 με εξαίρεση το έτος 2005 
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που δεν προκηρύχθηκε κάποια χρηματοδότηση και θα δούμε πώς συμβάλλει στη μείωση 

της ανεργίας στους άνδρες κάτω των 25 ετών  και πόσο στο σύνολο της ανεργίας στην 

Ελλάδα.  

Πίνακας 41: Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Γ΄ ΚΠΣ  στη μείωση της ανεργίας των ανδρών κάτω 
των 25 ετών 

Έργο 

Επιχορηγούμενοι νέοι 

ελεύθεροι 

επαγγελματίες άνδρες 

κάτω των 25 ετών, σε 

αριθ. ατόμων 

Μείωση της 

ανεργίας των 

νέων (15-24 

ετών) σε 

ποσοστό % 

Μείωση  

στο σύνολο 

της 

ανεργίας σε 

% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2000 
2.363 1,61% 0,05% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2001 
129 0,10% 0,00% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2002 
308 0,25% 0,01% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2003 
689 0,58% 0,01% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2004 
953 0,89% 0,02% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων 
επαγγελματιών έτους 2006 

635 0,64% 0,01% 

Σύνολο 5.077 4,07% 0,11% 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα. 

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΝΕ για την περίοδο 2000-2006 έχουν δημιουργηθεί 

συνολικά 5.077 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες κάτω των 25 ετών. Η συμβολή 

των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών στη μείωση της 

ανεργίας των νέων ανδρών κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 4,07%, ενώ η συμβολή του 

ιδίου προγράμματος στο σύνολο της ανεργίας στο 0,11%. Το ποσοστό συμβολής των 

προγραμμάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών στη μείωση της ανεργίας, 

τόσο στην ηλικία κάτω των 25 ετών στους άνδρες όσο και στο σύνολο της ανεργίας δεν 

είναι σημαντική.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το ίδιο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΕΕ για τα έτη 2000 

με 2006 με εξαίρεση το έτος 2005 και θα δούμε πώς συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας 

στις γυναίκες κάτω των 25 ετών και πόσο στο σύνολο της ανεργίας στην Ελλάδα 
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Πίνακας 42: Συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Γ΄ ΚΠΣ  στη μείωση της ανεργίας των γυναικών 
κάτω των 25 ετών 

Έργο 

Επιχορηγούμενοι νέοι 

ελεύθεροι 

επαγγελματίες γυναίκες  

κάτω των 25 ετών σε 

αριθ. ατόμων 

Μείωση της 

ανεργίας των νέων 

(15-24 ετών) σε 

ποσοστό % 

Μείωση  στο 

σύνολο της 

ανεργίας σε % 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2000 
2.226 1,52% 0,05% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2001 
502 0,40% 0,01% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2002 
357 0,29% 0,01% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 
ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2003 

676 0,57% 0,01% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2004 
1.130 1,05% 0,02% 

Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών έτους 2006 
729 0,73% 0,01% 

Σύνολο 5.620 4,57% 0,12% 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Επεξεργασία του συγγραφέα. 

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΕΕ για την περίοδο 2000-2006 έχουν δημιουργηθεί 

συνολικά 5.620 νέες επιχειρήσεις από νέες γυναίκες επιχειρηματίες κάτω των 25 ετών. Η 

συμβολή των προγραμμάτων επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών στη μείωση 

της ανεργίας των νέων ανδρών κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε ποσοστό στο 4,57%, ενώ η 

συμβολή τους στο σύνολο της ανεργίας στο 0,12%. 

 Όπως είδαμε και στους παραπάνω πίνακες τα ποσοστά συμβολής των προγραμμάτων 

δεν συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ανεργίας. Ακόμη τα ποσοστά, τόσο στους 

άνδρες όσο και στις γυναίκες, είναι μοιρασμένα και δεν παρατηρείται  κάποια σημαντική 

διαφορά. Στους άνδρες κάτω  των 25 ετών έχουμε τη δημιουργία 5.077 νέων 

επιχειρήσεων, ενώ στις γυναίκες τη δημιουργία 5.620 νέων επιχειρήσεων.  
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Συμπεράσματα  

Ιστορικά έχει φανεί ότι, σε κάθε οικονομική ύφεση, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες, η δυναμική του επιχειρηματικού πνεύματος είναι αυτή που 

μπορεί και έχει τη δύναμη και την ικανότητα να αντιστρέψει την οικονομική κατάσταση. 

Δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία διαδραματίζουν ένα καίριο ρόλο 

στην ανάπτυξη της οικονομίας, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει και να 

επεκτείνει την προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με όσο γίνεται 

περισσότερες παρεμβάσεις, κυρίως στις νεανικές ηλικίες.  

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξαγάγαμε έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

επίδοση τόσο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όσο και των κυβερνητικών 

προγραμμάτων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας είναι μη ικανοποιητική. 

Στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει με την ετήσια έκθεση (2013) έτος αναφοράς 

(2011-2012) και το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), που αναφέρει 

ότι υπάρχει αρνητική επίδοση τόσο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων όσο και των 

κυβερνητικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (Ιωαννίδης, 

2013).  

Σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα που εξετάσαμε παρατηρήσαμε ότι στο 

τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Γ΄ΚΠΣ 2000-2006 η συνολική χρηματοδότηση προς 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, υπερτερεί σημαντικά από αυτή του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, με ποσό ύψους πλέον  των 200 

εκατομμυρίων ευρώ.  

Οπότε για να δοθεί ελπίδα σε πολλούς από τους νέους ανθρώπους, που αυτή τη στιγμή 

είναι άνεργοι και δεν έχουν κάποιο επαγγελματικό προσανατολισμό, θα πρέπει τόσο το 

κράτος όσο και η ΕΕ να αυξήσουν τις οικονομικές ενισχύσεις, τις πολικές και τις δράσεις 

που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ακόμη ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέχισαν να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, όμως με 

σημαντικά μειωμένη χρηματοδότηση. Αυτό αποτέλεσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Η οικονομική κρίση δημιούργησε πολύ έντονο πρόβλημα τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα να έχουμε ραγδαία και καθολική αύξηση της 

ανεργίας, η μεγαλύτερη ζημία όμως έχει προέλθει στους νέους ανθρώπους κάτω των 25 

ετών. Να τονίσουμε ότι η ανεργία στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-29 ετών καλύπτει το 

1/3 της συνολικής ανεργίας στην Ελλάδα. 
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Διαπιστώσαμε ότι η συμβολή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη μείωση 

της νεανικής ανεργίας αλλά και στο σύνολο της, δεν ήταν σημαντική και αποδεικνύεται  

από τα χαμηλά ποσοστά τους. Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω της ίδρυσης 

των νέων επιχειρήσεων μείωσαν την ανεργία των νέων 15-29 ετών κατά 4,89%, ενώ η 

συμβολή τους στη μείωση της συνολικής ανεργίας είναι στο 0,24%.  

Στο πρόγραμμα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων Α΄, Β', Γ΄, και Δ΄, κύκλος 

Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 έχουν δημιουργηθεί συνολικά 2.845 νέες θέσεις εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με μείωση 1,38% της ανεργίας των νέων 

ηλικίας 15-29 ετών. Στο ίδιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και για την ιδία χρονική 

περίοδο υλοποίησής του δημιουργήθηκαν 2.206 νέες επιχειρήσεις από νέους 

επιχειρηματίες ηλικίας 18-29 ετών, ενώ η συμβολή στη μείωση της ανεργίας των νέων 

ανέρχεται σε ποσοστό 1,07%.  

Στη συνέχεια με το πρόγραμμα επιχορήγησης των ΝΕΕ για την περίοδο 2000-2006 

έχουν δημιουργηθεί συνολικά 5.077 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες κάτω των 

25 ετών και η συμβολή του στη μείωση της ανεργίας των νέων ανδρών κάτω των 25 ετών 

ανέρχεται στο 4,07%, ενώ η συμβολή του ιδίου προγράμματος στο σύνολο της ανεργίας 

στο 0,11%. Τα ποσοστά συμβολής στη μείωση της ανεργίας μέσω των προγραμμάτων 

επιχορήγησης των ΝΕΕ τόσο στους άνδρες ηλικίας κάτω των 25 ετών όσο και στο σύνολο 

της ανεργίας κρίνονται μη ικανοποιητικά. 

Θα πρέπει πολύ σύντομα να δημιουργηθούν οι απαραίτητες πολιτικές που θα 

εξομαλύνουν την κατάσταση στην ανεργία, καθώς στις νεανικές ηλικίες και δη στην 

περίπτωση των γυναικών ηλικίας 15-19 ετών και 20-24 το ποσοστό στην πρώτη ομάδα 

ξεπερνά το 80%, ενώ στη δεύτερη ομάδα αγγίζει το 60%.  

Τρόποι για τη μείωση της ανεργίας υπάρχουν, δεν υπάρχουν όμως μαγικές λύσεις 

χωρίς κόπο, προσπάθεια και συνεργασία. Σύμφωνα με τον Stiglitz & Walsh (2009) η 

επιχειρηματικότητα και η τεχνολογική πρόοδος δημιουργούν θέσεις εργασίας, όποτε θα 

πρέπει να στραφούμε στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Ακόμη θα πρέπει τόσο οι νέοι όσο και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες να δώσουν πολύ 

μεγάλη βαρύτητα στην καινοτομία ώστε να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες καθώς και νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον Shapiro (2002) το κλειδί της 

επιτυχίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι η καινοτομία, 

ενώ σε πολλές περιπτώσεις η καινοτομία είναι πλέον απαραίτητη για την επιβίωση της 

επιχείρησης (Morris, 2013).  

Αποδεικνύεται από το δείκτη GII ότι είμαστε ουραγοί στην κατάταξη της καινοτομίας 

μεταξύ των ΕΕ28, όμως υπάρχει ένα σημείο ενθαρρυντικό καθώς βλέπουμε ότι μέσα στην 
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περίοδο της οικονομικής κρίσης η κατάταξη της Ελλάδας έχει βελτιωθεί σημαντικά σε 

σύγκριση με προγενέστερες περιόδους. 

Η συμβολή της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο στην καλλιέργεια της 

κουλτούρας όσο και στην μετέπειτα ενασχόληση των ατόμων στην επιχειρηματικότητα.  

Σύμφωνα με τους Ravindra & Saiyed Wajid (2013) και Parker & Van Praag (2006), η 

εκπαίδευση βελτιώνει τις επιδόσεις των επιχειρηματιών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. 

Διακρίναμε στην Ελλάδα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που είναι κάτοχοι 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα αρχικών 

σταδίων, οπότε σύμφωνα με τους Baumol, (1990, 2002)· Boettke (2001)· Boettke & 

Coyne (2003)· Kreft & Sobel, 2005) ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας έγκειται στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη σε όλα τα στάδια της 

εκπαίδευσης, παρά στα νέα προγράμματα της κυβέρνησης  

Η οικονομική κρίση στην ελληνική οικονομία θα πρέπει να γίνει εφαλτήριο αλλαγών 

και να αφυπνίσει όχι μόνο τη νεολαία αλλά και το σύνολο του πληθυσμού, ώστε να 

μετατραπεί η κατάσταση αυτή σε ευκαιρία για όλους. Θα πρέπει να βελτιωθεί ακόμη 

περισσότερο ο δείκτης επιχειρηματικότητας της Ελλάδος, προκειμένου το επιχειρηματικό 

περιβάλλον να γίνει πιο ελκυστικό τόσο για τη νεολαία, όσο και για όλους τους εγχώριους 

και ξένους επενδυτές. Αυτό θα το καταφέρουμε μειώνοντας τα εμπόδια όπως είναι η 

διαφθορά, η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, οι φορολογικές ρυθμίσεις και 

η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Θα πρέπει να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται προς 

την κατεύθυνση αυτή ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη δύσκολη κατάσταση στην 

οποία έχουν περιέλθει πολλοί συμπολίτες μας και κυρίως η νεολαία. 

Συνοψίζοντας έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το περιβάλλον για ανάπτυξη και 

ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα δεν είναι με ροδοπέταλα στρωμένο αλλά   αξίζει 

να ασχοληθεί κάνεις σήμερα με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα για το λόγο ότι μέσα 

από την οικονομική κρίση δημιουργούνται ευκαιρίες, έχουν γίνει πολλές και σημαντικές 

αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας, ενώ έπεται και συνέχεια στις 

αλλαγές με ταχύτερους ρυθμούς πλέον. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει 

σταθεροποίηση του πολίτικου συστήματος καθώς και η αναγνώριση αυτού από την 

παγκόσμια κοινότητα. Πλέον έχει δημιουργηθεί ένα αρκετά σταθερό και δυναμικό 

τραπεζικό σύστημα, που θα μπορέσει να στηρίξει τις υφιστάμενες αλλά και τις νέες 

επιχειρήσεις, ενώ παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε πολλούς 

κλάδους της οικονομίας. Να τονίσουμε ακόμη το γεγονός ότι έχουν επέλθει σημαντικές 

αλλαγές και ορθότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς πλέον 
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έχουν μειωθεί και του τείνουν να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα κρούσματα 

κακοδιαχείρισης των κονδυλίων.   

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι μπροστά μας έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα πρέπει να την εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να μπορέσουμε και μέσα από αυτή τη 

συγκυρία να δημιουργήσουμε μια στρατηγική ανάπτυξης και εξέλιξης της 

επιχειρηματικότητας, η οποία θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση την 

οικονομία της χώρας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει τόσο το πρόβλημα της ύφεσης όσο 

και να ενισχύσει σημαντικά τα επίπεδα της απασχόλησης που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι 

έλληνες πολίτες και κυρίως οι νέοι την περίοδο αυτή.  
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Παραρτήματα   

 

Παράρτημα  1 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β) Άρθρο 2 

«Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη Σύσταση Εταιρειών. Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη 

σύσταση Προσωπικών Εταιρειών, στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι διαδικασίες 

που χρειάζονται να ακολουθηθούν. 

  

 

  

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Departments/YMS/FEK470.pdf
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Παράρτημα  2 

Προσφέρονται αρκετά μαθήματα επιχειρηματικότητας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα, όπως μπορεί να διαπιστωθεί και από τον ακόλουθο 

Πίνακα στον οποίον παρουσιάζονται οι σχετικοί τίτλοι προσφερόμενων μαθημάτων ανά 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα βάσει των προγραμμάτων σπουδών  του 

ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Επιλογής 
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Εφαρμογές θρησκευτικής 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

με έμφαση στο θρησκευτικό 

τουρισμό 

Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

στους Πολιτικούς Μηχανικούς 

ΕΕ (διατμηματικό 

μάθημα) 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

στην Επιστήμη του Αγρονόμου και 
Τοπογράφου Μηχανικού 

Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Οικονομία - Καινοτομία - 

Επιχειρηματικότητα 
Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
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Τεχνολογιών και Υλικών 
Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 
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(διατμηματικό) 
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ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό 

Τομέα 
Επιλογής 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Κτηνιατρικών Μονάδων 
Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

στον αθλητικό τομέα 
Επιλογής 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Εκπαιδευτικές καινοτομίες και 

επιχειρηματικότητα  Ι 
Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Εκπαιδευτικές καινοτομίες και 

επιχειρηματικότητα  ΙΙ 
Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΞΑΝΘΗ) 

Τεχνολογική Καινοτομία & 

Επιχειρηματικότητα 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 

Aρχές Επιχειρηματικότητας στις 

Βιοεπιστήμες 
Επιλογής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 

Κοινωνικό Μάρκετινγκ 
Επιλογής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Επιχειρηματικότητα Ι Υποχρεωτικό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Επιχειρηματικότητα ΙΙ Υποχρεωτικό 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 

Επιχειρηματικότητα και αγορά 

εργασίας 
Υποχρεωτικό 

 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και η Τέχνη της 

Αγιογραφίας 
Επιλογής 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση 

Εκκλ. Αγαθών 
Προαιρετικό 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΑΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Επιχειρηματικότητα και ξένες 

γλώσσες 
Επιλογής 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές 

απόυδές 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Επιχειρηματικότητα 
Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & 

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Γεωλογία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 
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ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ 

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

στον κλάδος της Φαρμακευτικής 
Επιλογής 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 

 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

 ΙΣΤΟΡΙΑΣ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και Τέχνη Επιλογής 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα Υποχρεωτικό 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 
Επιχειρηματικότητα  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ Επιχειρηματικότητα Επιλογής 
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ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΧΙΟΣ) 

Επιχειρηματικότητα και Μ.Μ.Ε. Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΧΙΟΣ) 

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΧΙΟΣ) 

Επιχειρηματικότητα & Λήψη 

αποφάσεων 
Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΣΑΜΟΣ) 

Επιχειρηματικότητα 

Προαιρετικό (δεν 

προσμετράται στις 

απαιτούμενες ECTS για 

τη λήψη πτυχίου) 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΣΑΜΟΣ) 

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επιλογής Κατεύθυνσης 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΣΥΡΟΣ) 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΡΟΔΟΣ) 

Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα 

στη Μεσόγειο 
Επιλογής 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) 

Τεχνολογία και καινοτομία - 

Οικονομική επιστήμη και 

επιχειρηματικότητα 

Υποχρεωτικό 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΚΟΖΑΝΗ) 

Τεχνολογία, Καινοτομία, Οικονομική 

Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα 
Υποχρεωτικό 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 

Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας Ι 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας ΙΙ 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 

Διασφάλιση Ποιότητας, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

στην Εκπαίδευση 

Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 

ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Επιχειρηματικότητα Κατ' επιλογήν 
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ΥΛΙΚΩΝ υποχρεωτικό 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Ειδικά Θέματα: Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Ειδικά Θέματα: Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Ειδικά Θέματα: Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΘΕΤΙΚΩΝ & 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας: Από 
την Ιδέα στην Υλοποίηση 

Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Εισαγωγική στην 

Επιχειρηματικότητα και Επιχειρήσεις 
Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Επιχειρηματικότητας 
Επιλογής 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική 

Καινοτομία 

Κατ' επιλογήν 

υποχρεωτικό 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

Πολιτικές Απασχόλησης, 

Εκπαίδευσης και 

Επιχειρηματικότητας για την 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

Επιλογής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΤΕΧΝΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Πληροφορική ΙΧ: Επιχειρήσεις 2.0 

και η νέα επιχειρηματικότητα 
Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ 

& ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

Διαχείριση Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας 
Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ 

& ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικής δράσης και 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και 

στα Βαλκάνια (e-businnes plan) 

Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ 

& ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & 

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 

Τεχνολογία - Καινοτομία - 

Επιχειρηματικότητα 
Υποχρεωτικό 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα και 

Ανάπτυξη 
Επιλογής 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Επιχειρηματικότητα Ι Υποχρεωτικό 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΔΙΕΘΝΩΝ & 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ 
Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

& ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Επιχειρηματικότητα Επιλογής 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Επιλογής 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Επιχειρηματικότητα στην 

Πληροφορική 
Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Επιλογής 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 

ΑΠΌΥΔΩΝ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Επιλογής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Επιλογής 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Επιλογής 

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΌΥΔΩΝ Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Επιλογής 
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Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ηθική στον Αθλητισμό και στην 

Επιχειρηματικότητα 
Υποχρεωτικό 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Υποχρεωτικό 

 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Εισαγωγή στα Βασικά Συστατικά 

Στοιχεία της Επιχειρηματικότητας 

Υποχρεωτικό / 

Επιλογής 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ    (ΕΑΠ) 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος 
Χαρακτηρισμός 

Μαθήματος 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Θεωρία Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας 

Υποχρεωτικό / 

Επιλογής 

Πηγή: διεύθυνση σπουδών   και φοιτητικής μέριμνας. Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων. 

 

Παράρτημα  3 

Γράφημα  27: Η Κατάταξη της Ελλάδας σύμφωνα με το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2001 - 2014 

Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 2013 World 

Economic Forum. 
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Παράρτημα  4 

Πίνακας 43: Χρόνος & κόστος σύστασης επιχείρησης στις χώρες της ΕΕ27 

Έτος αναφοράς 2012 

Member States one stop shop days cost 

Austria WKO Grunderservice 11 385 € 

Belgium Guichet d'entreprises agree 1,5 517 € 

Bulgaria Registry Agency 4 40-80€ 

Cyprus OSS at Ministry of Commerce, Industry and Tourism 5 265 € 

Czech Republic Central Registration Offices (CRO) 15 345 € 

Denmark Danish Commerce and Companies Agency (DCCA) 1 89 € 

Estonia https://ekanded.eer.ee or Notaries 2 185 € 

Finland Trade Register 8 330 € 

France Centres de formalites des entreprises (CFE) 4 84 € 

Germany Starter-Center 6 225 € 

Greece Chambers of Commerce 5 910 € 

Hungary County Courts 2 392 € 

Ireland Companies Registration Office (CRO) 2-5 50 € 

Italy Sportello unico 1 2.100 € 

Latvia Register of Enterprises 4 205 € 

Lithuania Registry of Legal Entities 4 130-289 € 

Luxembourg Guichet unique d'enterprises 3 1.100 € 

Malta Registrar of Companies - Malta Financial Services 

Authority (MFSA) 

5-8 210 € 

Netherlands www.antwoordvoorbedrijven.nl 1 350-400 

Poland No 1 125 € 

Portugal Enterprise Formality Centres (CFE) 1 300-360 € 

Romania Counties Trade Registers 3 100-125 € 

Slovakia Trade lincence offices, companies register 12 335 € 

Slovenia VEM 3 0 € 

Spain Ventanilla Onica Empresarial (VUE) + PAIT for Ltd. 17,5 115 € 

Sweden www.verksamt.se 16 185 € 

United Kingdom Companies House & Business Link 6 30 € 

Average  5,4 372 

Πηγή: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/2012-country-fiches_en.pdf  

 

  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/2012-country-fiches_en.pdf
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Παράρτημα  5 

Πίνακας 44. Ενίσχυση νεανικής & νέας επιχειρηματικότητας έργα-υποέργα Γ΄ ΚΠΣ, διαχειριστικός φορέας 

ΟΑΕΔ. 

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2000 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 6.1.9 

στην περιφέρεια  δυτικής  Ελλάδας 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2001 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 3.7 

στην περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας 
Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2002 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2000 στην 

Στερεά Ελλάδα 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2003 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο νομό Φθιώτιδας μέσω του 

μέτρου 5.1. 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  - έτους2004 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 

στην περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης νέων  

ελευθέρων  επαγγελματιών  έτους2006 
Πρόγραμμα      επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ στο ΠΕΠ   στ. Ελλάδας ετους2001 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 

4.3.3 στην περιφέρεια  ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ  στην περιφέρεια  Αττικής έτους 

2003 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 3.9 

στην περιφέρεια  κεντρικής Μακεδονίας. 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ στην περιφέρεια  Αττικής έτους 

2005 

Επιχορήγηση νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  ηλικίας  18-60 στην 

περιφέρεια  κεντρικής Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 2.2.5 

στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ 

στο ΠΕΠ   κεντρικής Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 4.6 

στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Πρόγραμμα      επιχορήγησης ΝΘΕ και ΝΕΕ 

στο ΠΕΠ   κεντρικής Μακεδονίας έτους2001 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 5.2 

στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  
επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 

στην περιφέρεια  κεντρικής Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  /γυναικών στο πλαίσιο του 
μέτρου 5.3 στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 1.3. 

στην περιφέρεια  δυτικής  Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  /γυναικών  στο πλαίσιο του 

μέτρου 5.4 στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 3.7 

στην περιφέρεια  δυτικής  Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  /γυναικών  στο πλαίσιο του 

μέτρου 5.5 στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 5.8 

στην περιφέρεια  δυτικής  Μακεδονίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  /γυναικών  στο πλαίσιο του 

μέτρου 5.6  στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  
επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 2.4 

στην περιφέρεια  Ηπείρου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  /γυναικών  στο πλαίσιο του 

μέτρου 5.3στην περιφέρεια  Πελοποννήσου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 

4.13.στην περιφέρεια  Ηπείρου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 1.6. για 

τη περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 

στην περιφέρεια  Ηπείρου 

Επιχορήγηση νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 4.8 

Νοτίου Αιγαίου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 003 

006 στην περιφέρεια  Θεσσαλίας 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων  θέσεων εργασίας στο 

πλαίσιο του μέτρου 4.8 Νοτίου αιγαίου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 5.2 

στην περιφέρεια  Θεσσαλίας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών   στο πλαισίου του μέτρου 4.9 

Νοτίου Αιγαίου 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 3.4 
Πρόγραμμα      επιδότησης  ΝΘΕ και ΝΕΕ έτους2005 Κρήτης 
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στην περιφέρεια  Ιόνιων νήσων 

Πρόγραμμα      επιδότησης  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο ΠΕΠ   Ιόνιων  νήσων. 
Πρόγραμμα      επιδότησης  ΝΘΕ και ΝΕΕ έτους2003 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών  στο πλαίσιο του μέτρου 5.2 

στην περιφέρεια  Ιόνιων  νήσων 

Επιχορήγηση  νέων   ελευθέρων  επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 5.10 

στην  περιφέρεια  Κρήτης 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 4.6 

στην περιφέρεια  δυτικής  Ελλάδας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 6.3 

στην  περιφέρεια  Κρήτης 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  

επαγγελματιών , στο πλαίσιο του μέτρου 5.3 
στην περιφέρεια  δυτικής Ελλάδας 

Επιχορήγηση  νέων  ελευθέρων  επαγγελματιών,  στο πλαίσιο του μέτρου 6.3 
στην περιφέρεια  Κρήτης, (φάση β’) 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Παράρτημα  6 

Πίνακας 45. Ενίσχυση νεανικής & νέας επιχειρηματικότητας έργα-υποέργα Γ΄ ΚΠΣ, διαχειριστικός φορέας 
ΕΟΜΕΧ. 

Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων-Α΄κύκλος προκήρυξης 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων-Β΄κύκλος προκήρυξης 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων-Γ΄ κύκλος προκήρυξης 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων-Δ΄κύκλος προκήρυξης 

Πηγή: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.). Δημιουργία από τον συγγραφέα. 

 

Παράρτημα 7 

Πίνακας 46: Ποσοστό Ανεργίας ανά περιφέρεια την περίοδο 2001 με 2009 

Έτος 

Περιφέρειες 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ανα. Μακεδονία & Θράκη 4,66% 5,90% 5,51% 6,83% 6,57% 6,35% 6,32% 6,02% 5,89% 

Κεντρική Μακεδονία 17,13% 17,58% 16,34% 18,11% 19,08% 17,91% 16,68% 17,53% 16,76% 

Δυτική Μακεδονία 3,70% 3,93% 4,06% 3,48% 4,31% 3,81% 3,33% 3,49% 3,69% 

Ήπειρος 3,12% 3,14% 2,93% 2,88% 3,07% 3,05% 3,20% 3,51% 3,59% 

Θεσσαλία 7,23% 6,65% 6,37% 5,98% 6,26% 5,85% 5,10% 6,50% 6,10% 

Ιόνια Νησιά 2,42% 2,24% 2,86% 3,12% 2,22% 3,15% 2,61% 2,51% 2,73% 

Δυτική Ελλάδα 6,12% 5,96% 5,20% 6,59% 6,49% 5,98% 6,21% 7,12% 6,38% 

Στερεά Ελλάδα 6,67% 4,83% 4,23% 5,79% 5,37% 4,69% 5,16% 5,14% 5,31% 

Αττική 35,90% 33,35% 30,10% 32,50% 32,35% 32,77% 34,89% 31,41% 31,53% 

Πελοπόννησος 4,40% 3,79% 4,06% 4,30% 4,14% 4,24% 4,01% 4,83% 4,51% 

Βόρειο Αιγαίο 0,98% 1,35% 1,18% 1,54% 1,51% 1,74% 1,85% 1,00% 1,20% 

Νότιο Αιγαίο 3,93% 5,39% 5,90% 3,05% 3,75% 4,16% 5,25% 5,59% 5,50% 
Κρήτη 3,74% 6,76% 5,71% 5,88% 4,87% 6,28% 5,38% 5,33% 6,82% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα.  
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Γράφημα  28: Ποσοστό Ανεργίας ανά περιφέρεια την περίοδο 2001 με 2009 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα.  

 

 

Παράρτημα 8 

Γράφημα  29: Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  ανά  περιφέρεια έτος 2008. 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα.  
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Γράφημα  30: Κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  ανά  περιφέρεια έτος 2005. 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία από τον συγγραφέα.  
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