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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται ο ορισµός της µικροµεσαίας επιχείρησης σύµφωνα 

µε την επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Απρίλιο του 1996 καθώς και ο 

αναθεωρηµένος ορισµός της σύστασης Ε(2003) 1422 ο οποίος τον αντικαθιστά 

και αρχίζει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2005.  Ο ορισµός αναφέρεται στα όρια 

των εργαζοµένων, στον ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισµό και στα κριτήρια 

ανεξαρτησίας. 

 

1.2 Ορισµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

 

Σύµφωνα µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατά την επιτροπή 

της 3ης Απριλίου 1996 σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ο 

εγκεκριµένος ορισµός των ΜΜΕ είναι ο κάτωθι: 

 

Άρθρο 1 

1. Ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που στο εξής θα καλούνται «ΜΜΕ», ορίζονται 

οι επιχειρήσεις οι οποίες: 

• απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους, 

• έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια Ecu ή 

έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατοµµύρια 

Ecu, 

• και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 

3 του παρόντος άρθρου. 

2. Όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση µεταξύ µικρών και µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεων, ως «µικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία: 

• απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους, 

• έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 7 εκατοµµύρια Ecu ή έχει 

ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια Ecu, και 
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• πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3. 

3. Ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% 

ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε µία επιχείρηση 

ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται 

στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την 

περίπτωση). Υπέρβαση αυτού του ανώτατου ορίου επιτρέπεται στις εξής 

δύο περιπτώσεις: 

• αν η κυριότητα της επιχείρησης ανήκει σε δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, 

σε εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή θεσµικούς επενδυτές, και 

υπό τον όρο ότι δεν ασκείται έλεγχος ούτε ατοµικά ούτε από κοινού, 

• αν το κεφάλαιο είναι διεσπαρµένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην είναι 

δυνατόν να καθοριστεί ποιος το κατέχει και αν η επιχείρηση δηλώνει ότι 

µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25% ή 

περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της 

µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). 

4. Κατά τον υπολογισµό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

2 είναι σκόπιµο να αθροίζονται τα σχετικά στοιχεία που αφορούν τη 

δικαιούχο επιχείρηση και όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή 

έµµεσα απ' αυτήν µέσω κατοχής ποσοστού τουλάχιστον 25% του 

κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου. 

5. Όταν πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των πολύ µικρών επιχειρήσεων και 

των υπόλοιπων ΜΜΕ, ως «πολύ µικρές επιχειρήσεις» νοούνται εκείνες οι 

οποίες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους. 

6. Όταν κατά την τελική ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού, µια 

επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό 

εργαζοµένων ή τα προαναφερθέντα χρηµατοοικονοµικά όρια, η κατάσταση 

αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια, εκ µέρους της 

επιχείρησης αυτής, του καθεστώτος «ΜΜΕ», «επιχείρησης µεσαίου 

µεγέθους», «µικρής επιχείρησης» ή «πολύ µικρής επιχείρησης», µόνο όταν 

το φαινόµενο αυτό επαναλαµβάνεται επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. 
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7. Ο µέγιστος αριθµός απασχολουµένων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό 

ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων 

πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν επί ένα έτος. Οι εργαζόµενοι 

µερικής απασχόλησης και τα άτοµα που εργάζονται σε εποχική βάση 

αντιστοιχούν σε κλάσµατα ΕΜΕ. Το έτος αναφοράς που λαµβάνεται υπόψη 

είναι το έτος της τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης. 

8. Τα όρια κύκλου εργασιών και συνολικού ισολογισµού είναι εκείνα της 

τελευταίας δωδεκάµηνης κλεισµένης χρήσης. Στην περίπτωση νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα όρια 

που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις 

που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

 

Αργότερα και σύµφωνα µε την Σύσταση Ε(2003) 1422 της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αντικαθιστάται η σύσταση 96/280/ΕΚ και ο παραπάνω 

ορισµός αναθεωρείται.  Ο ορισµός αυτός της µικροµεσαίας επιχείρησης  είναι 

και ο τελικός και αρχίζει να ισχύει από την 1 Ιανουαρίου 2005. 

Με το νέο αυτό ορισµό, διατηρούνται τα διάφορα ανώτατα όρια αριθµού 

εργαζοµένων τα οποία προσδιορίζουν τις κατηγορίες των πολύ µικρών, των 

µικρών και των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων. Ωστόσο, προβλέπεται η 

ουσιαστική αύξηση των χρηµατοοικονοµικών ανώτατων ορίων (κύκλος 

εργασιών ή συνολικός ισολογισµός). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην 

«αύξηση του πληθωρισµού και της παραγωγικότητας µετά το 1996, όταν 

θεσπίστηκε ο πρώτος Κοινοτικός ορισµός των ΜΜΕ», όπως τονίζει σε σχετική 

ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι διάφορες 

διατάξεις προβλέπουν ότι πρόσβαση σε εθνικούς µηχανισµούς και σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα υποστήριξης των ΜΜΕ µπορούν να έχουν µόνο οι επιχειρήσεις 

που έχουν τα χαρακτηριστικά µιας πραγµατικής ΜΜΕ (χωρίς την οικονοµική 

ισχύ των µεγαλύτερων οµίλων)». Έτσι για να διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση 

σε κοινοτικό και σε εθνικό επίπεδο, ο νέος ορισµός αρχίζει να εφαρµόζεται από 

την 1η Ιανουαρίου 2005. Οι αρµόδιες Κοινοτικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι 

«αυτός ο εκσυγχρονισµός του ορισµού των ΜΜΕ θα ενισχύσει την ανάπτυξη, 
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την επιχειρηµατικότητα, τις επενδύσεις και την καινοτοµία. Θα διευκολύνει, 

επίσης, τη συνεργασία µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και τη συνένωση των 

δυνάµεών τους». Να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά, ο αναθεωρηµένος αυτός 

ορισµός περιλαµβάνει ακριβή χρηµατοοικονοµικά ανώτατα όρια για τις πολύ 

µικρές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, αναµένεται ο ουσιαστικός ρόλος των πολύ 

µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα, ο 

νέος ορισµός λαµβάνει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί στον τοµέα του 

ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Από την πλευρά του, ο αρµόδιος για θέµατα 

επιχειρήσεων Επίτροπος κ. Ερκι Λικάνεν δήλωσε ότι «οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Ένας σωστός 

ορισµός, που επιτρέπει να προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι επιχειρήσεις που είναι 

όντως ΜΜΕ, διευκολύνει τον καθορισµό των αναγκών τους και τη χάραξη 

αποτελεσµατικών πολιτικών».  

Σύµφωνα µε τον νέο ορισµό για τις πολύ µικρές, τις µικρές και τις µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις: 

«Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, 

που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που 

ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές 

εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική 

δραστηριότητα.»  

Όσον αφορά στον αριθµό των απασχολούµενων και στα οικονοµικά όρια που 

προσδιορίζουν τις κατηγορίες επιχειρήσεων αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 

50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 
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κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 

10 εκατοµµύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατοµµύρια ευρώ. 

Τα παραπάνω εµφανίζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΜΕ 

Κατηγορία 

επιχειρήσεων 

Αριθµός 

εργαζοµένων 

Κύκλος εργασιών 

(εκατ. ευρώ) 

Συνολικός 

ισολογισµός 

(εκατ. ευρώ) 

Πολύ µικρή  <10 

2 

(πριν δεν υπήρχε 

σχετικό όριο) 

2 

(πριν δεν υπήρχε 

σχετικό όριο) 

Μικρή  <50 
10 

(1996:7) 

10 

(1996:5) 

Μεσαία  <250 
50 

(1996:40) 

43 

(1996:27) 

 

Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση, βασικοί στόχοι της αναθεώρησης αυτής 

είναι:  

• Η µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και επιτάχυνση των 

διαδικασιών.  

• Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων.   

• Η σηµαντική αύξηση των ανώτατων χρηµατοοικονοµικών ορίων 

(γεγονός που δεν θα οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση του αριθµού των ΜΜΕ, 

αλλά θα ευνοήσει τις επιχειρήσεις που επενδύουν. ∆ιευκολύνονται επίσης 
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οι µειοψηφικές επενδύσεις µεγάλων επιχειρήσεων σε ΜΜΕ, ενώ, 

συγχρόνως, διατηρείται η ανεξαρτησία των ΜΜΕ).  

• Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε επιχειρηµατικά κεφάλαια.  

• Η προώθηση των οµίλων και αύξηση της ασφάλειας δικαίου.  

• Η προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ισορροπίας µεταξύ 

επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο καλείται να αποσαφηνίσει τη σπουδαιότητα που έχει ο 

στρατηγικός σχεδιασµός για όλες τις επιχειρήσεις αλλά και ειδικότερα για µια 

ΜΜΕ τόσο στα αρχικά στάδια δηµιουργίας της όσο και στη µετέπειτα λειτουργία 

της.  

 

Στην παράγραφο 2.2 αναλύονται τα εµπόδια που παρουσιάζονται κατά το 

στρατηγικό σχεδιασµό και τα οποία οφείλονται περισσότερο σε λανθασµένες 

αντιλήψεις παρά σε γεγονότα.  Ο στρατηγικός σχεδιασµός είναι χρησιµότερος 

σε µια ΜΜΕ από ότι σε µια µεγάλη επιχείρηση, χωρίς να περιορίζει την ευελιξία 

των managers, καθώς δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές που οδηγούν στην 

επιτυχία τόσο για το εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

 

Στην παράγραφο 2.3 αναλύονται τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασµού και 

εξετάζεται η σχέση της επιχείρησης µε την κοινωνία, µε την οικονοµία της 

χώρας όπου δραστηριοποιείται, µε τον ανταγωνισµό που αντιµετωπίζει ώστε να 

διευκολυνθεί η τοποθέτηση της επιχείρησης στον καταλληλότερο για αυτήν 

«χώρο».  ∆ίνοντας τις κατευθύνσεις τόσο για τους managers όσο και για τους 

υπαλλήλους βελτιώνει τις µελλοντικές κινήσεις της επιχείρησης αλλά και βοηθά 
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στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους.  Τέλος, το γενικό στρατηγικό πλάνο 

διευκολύνει τη δηµιουργία και «συµβατότητα» µε την εταιρική φιλοσοφία των 

επιµέρους ειδικότερων πλάνων. 

 

Η παράγραφος 2.4 τονίζει τη σηµασία του κατάλληλου για την επιχείρηση 

ορίζοντα σχεδιασµού καθώς αν ο ορίζοντας σχεδιασµού είναι µεγαλύτερος η 

στρατηγική µπορεί να αποβεί ακατάλληλη ενώ αν είναι µικρότερος µπορεί να 

οδηγήσει σε απώλεια σηµαντικών για την επιχείρηση ευκαιριών. 

 

Στην παράγραφο 2.5 παρουσιάζεται η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού, 

η οποία χωρίζεται στη φάση της ανάλυσης και στη φάση της δράσης.  

Αναλύεται το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρηση, οι 

δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης και στη συνέχεια ορίζεται η 

αποστολή της, η θέση της, οι στόχοι της καθώς και οι στρατηγικές που θα τη 

βοηθήσουν να τους επιτύχει. 

 

Στην παράγραφο 2.6 παρουσιάζεται η µορφή που πρέπει να έχει το στρατηγικό 

πλάνο και οι τοµείς που πρέπει να αναφέρονται σε αυτό, στην παράγραφο 2.7 η 

συµβολή που µπορούν να έχουν κατά το στρατηγικό σχεδιασµό εξειδικευµένοι 

σύµβουλοι ενώ στην παράγραφο 2.8 παρουσιάζονται οι τέσσερις φάσεις της 

συµβουλευτικής διαδικασίας. 

 

Στην παράγραφο 2.9 παρουσιάζεται το βασικότερο στάδιο του στρατηγικού 

σχεδιασµού, το στάδιο της υλοποίησης που αφορά τόσο το εσωτερικό όσο και 

το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  Η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει τις 

αλλαγές και τις επεκτάσεις για να µπορεί να προσαρµόζεται στον ανταγωνισµό 

και να βελτιώνει τη θέση της στην αγορά.  Οι  ανταγωνιστικές επιτηδειότητες 

που έχει και µπορεί να αξιοποιήσει η επιχείρηση αποτελούν το ισχυρό της χαρτί. 

Οι αντιδράσεις από διάφορες πλευρές είναι σύνηθες φαινόµενο κατά το στάδιο 

αυτό, οι οποίες όµως πρέπει να επιλύονται µε διάλογο και επικοινωνία για το 

καλό της επιχείρησης. 
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Στην παράγραφο 2.10 αναπτύσσονται οι αναπτυξιακές στρατηγικές που µπορεί 

να ακολουθήσει µια µικροµεσαία επιχείρηση για να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά 

της πλεονεκτήµατα και να επιτύχει τους στόχους της.  Με βάση την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση (υπάρχουσα ή νέα) και το προϊόν (ήδη 

υπάρχον ή νέο) η επιχείρηση µπορεί να ακολουθήσει στρατηγικές εστίασης, 

ανάπτυξης αγοράς, ανάπτυξης προϊόντος και διαφοροποίησης. 

 

Τέλος, στην παράγραφο 2.11 αναπτύσσεται η σηµασία των στόχων για την 

επιχείρηση, οι οποίοι πρέπει να είναι και εφικτοί και όχι υπερβολικά εύκολοι 

ώστε να αποτελούν κίνητρο τόσο για τη διοίκηση αλλά και για το προσωπικό.  

Όλη η επιτυχία της επιχείρησης βασίζεται στη σωστή επικοινωνία των στόχων 

στο προσωπικό της.  Οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους εταιρικούς και σε 

στόχους τµήµατος. 

 

2.2 Εµπόδια κατά τον στρατηγικό σχεδιασµό 

 

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν συνειδητοποιούν 

πόσο σηµαντικός είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός για τη βιωσιµότητα και 

ανάπτυξη της επιχείρησής τους µε αποτέλεσµα να παραλείπουν αυτό το τόσο 

βασικό στάδιο.  Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι, µε κοινό στοιχείο το ότι 

βασίζονται περισσότερο στη λανθασµένη αντίληψη παρά σε γεγονότα. 

 

Ο πρώτος λόγος είναι η αντίληψη ότι ο σχεδιασµός ταιριάζει περισσότερο στις 

µεγάλες επιχειρήσεις παρά σε µια µικροµεσαία, αντίληψη που αποτελεί µια 

ιδιαίτερα επικίνδυνη µορφή άρνησης.  Ακριβώς εξαιτίας του µεγέθους της, ο 

στρατηγικός σχεδιασµός είναι περισσότερο απαραίτητος στη µικροµεσαία 

επιχείρηση, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις επηρεάζονται περισσότερο ακόµα και 

από µικρές µεταβολές στην οικονοµική κατάσταση της χώρας ή και άλλους 

παράγοντες (ανταγωνισµός).  Οι µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω µεγέθους και µόνο, 

µπορούν να ανταπεξέλθουν πιο ικανοποιητικά στις µεταβολές αυτές καθώς 

επηρεάζονται σε µικρότερο βαθµό. 
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Ο δεύτερος λόγος είναι ότι καθώς η µικροµεσαία επιχείρηση είναι 

προσανατολισµένη πιο πολύ στο άµεσο µέλλον, δηλαδή βραχυπρόθεσµα, ο 

σχεδιασµός για το µέλλον αποτελεί φιλοσοφική ενασχόληση.  Αντιθέτως, οι 

δυνάµεις της αγοράς επηρεάζουν όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα. 

 

Ο τρίτος λόγος αφορά τους ιδιοκτήτες ή managers των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ένα επίσηµο πλάνο τους περιορίζει και 

καταπατά την ευελιξία τους.  Αυτό που δεν κατανοούν είναι ότι τα στρατηγικά 

πλάνα δεν γράφονται για να µην αλλάξουν ποτέ ˙ αντιθέτως, η διαδικασία 

σχεδιασµού αποτελεί µέσο συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης των επιδράσεων 

τους στην επιχείρηση και συντονισµό των προσπαθειών της επιχείρησης ώστε 

να προσαρµοσθούν εκ νέου στις νέες συνθήκες και να καλύψουν τις νέες 

απαιτήσεις αποτελεσµατικά. 

 

Τέταρτος και τελευταίος λόγος είναι η αντίληψη ότι «και ένα άγραφο πλάνο 

αρκεί».  Η προσέγγιση αυτή δεν είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς δεν µπορεί 

να αναλύσει τις πολυάριθµες δυνάµεις που επηρεάζουν την επιχείρηση και να 

προτείνει αποτελεσµατικές λύσεις αντιµετώπισής τους.  Με άλλα λόγια, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο για τον επιχειρηµατία να µεταφέρει τις ιδέες του σε 

υλοποιήσιµες, εφικτές και βιώσιµες µορφές που να µπορούν να καθοδηγήσουν 

την επιχείρησή του. 

 

2.3 Οφέλη του στρατηγικού σχεδιασµού 

 

Καταρχήν, ο στρατηγικός σχεδιασµός βοηθά την επιχείρηση να εστιάσει στην 

ανταγωνιστική της φύση.  Ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες ή managers να δουν τον 

υπάρχοντα ανταγωνισµό, την οικονοµία, την κοινωνική κατάσταση καθώς και 

άλλους βασικούς παράγοντες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ώστε να 

εντοπίσουν τον «χώρο» όπου αυτοί ταιριάζουν.  Στην πραγµατικότητα, η 
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ανάλυση αυτή εντοπίζει και βελτιώνει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της 

επιχείρησης. 

 

Ένα δεύτερο όφελος του στρατηγικού σχεδιασµού είναι ότι διαγράφει µία 

επίσηµη πορεία για την εταιρία.  ∆είχνει προς τα πού κατευθύνεται η επιχείρηση 

αλλά και- γεγονός εξίσου σηµαντικό- προς τα πού δεν κατευθύνεται.  Με τον 

τρόπο αυτό, οι managers ενεργούν κοιτώντας το µέλλον και σχεδιάζοντας τις 

όποιες αλλαγές, δηλαδή έχουν µια proactive αντιµετώπιση έναντι µιας reactive, 

όπου αντιδρούν µετά τη µεταβολή προσπαθώντας να συµβαδίσουν µαζί της. 

 

Τρίτο όφελος του στρατηγικού σχεδιασµού αποτελεί η επίδραση της ξεκάθαρης 

πορείας της επιχείρησης στους υπαλλήλους.  Γνωρίζοντας την κατεύθυνση που 

ακολουθεί η εταιρία τους, οι υπάλληλοι αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση 

και το γεγονός αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην εργασία τους.  Αποκτούν 

δικαιοδοσία να λαµβάνουν αποφάσεις και αξιοποιούν περισσότερο τις 

ικανότητές τους, συντελώντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.  Σε 

γενικές γραµµές, όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι εταιρικοί στόχοι, η εταιρική 

κατεύθυνση και η εταιρική φιλοσοφία, τόσο πιο δραµατικές θα είναι και οι 

αλλαγές που θα επέλθουν. 

 

Τέταρτο όφελος του στρατηγικού σχεδιασµού αποτελεί η χρησιµότητά του για 

το διοικητικό συµβούλιο ή τους διευθύνοντες συµβούλους.  Τα στελέχη αυτά, 

που δεν είναι αναµιγµένα στην καθηµερινότητα της επιχείρησης αλλά ενεργούν 

συµβουλευτικά στη δραστηριότητά της, χρειάζονται ένα πλάνο, µία βάση για τις 

αναλύσεις τους, την αξιολόγησή τους καθώς και τις προτάσεις που κάνουν.  Τη 

βάση αυτή τους την προσφέρει το στρατηγικό πλάνο. 

 

Τέλος, η ύπαρξη επίσηµου στρατηγικού πλάνου διευκολύνει τη δηµιουργία 

άλλων, πιο ειδικών σχεδίων, καθώς εµπεριέχει πολλές από τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τη δηµιουργία τους. 
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2.4 Καθορίζοντας τον ορίζοντα σχεδιασµού 

 

Είναι πολύ σηµαντικό για τον επιχειρηµατία να ορίζει τον χρονικό ορίζοντα  

σχεδιασµού.  Ο καθορισµός των µακροπρόθεσµων και τον βραχυπρόθεσµων 

στόχων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και τα προϊόντα που αυτή προσφέρει.  

Σε γενικές γραµµές, τα µακροπρόθεσµα σχέδια αφορούν διάστηµα µεγαλύτερο 

των 5 ετών, τα µεσοπρόθεσµα σχέδια διάστηµα 3 ετών και τα βραχυπρόθεσµα 

διάστηµα ως 1 έτος. 

 

Ως ορίζοντας σχεδιασµού θεωρείται ο χρόνος που απαιτείται µέχρι την πλήρη 

εφαρµογή µίας µεγάλης στρατηγικής αλλαγής.  Ο manager µιας επιχείρησης δεν 

απαιτείται να εστιάσει πέρα από αυτήν την περίοδο καθώς η επιχείρηση µπορεί 

να αντιδράσει σε οποιαδήποτε µεταβολή που µπορεί να επέλθει στο περιβάλλον 

εντός αυτής της περιόδου.  Το περιβάλλον πάντα πρέπει να ελέγχεται και να 

παρακολουθείται γιατί από αυτό θα προκύψουν οι νέες τάσεις.  Η εις βάθος 

ανάλυση όµως γίνεται είτε όταν επιθυµείται στρατηγική αλλαγή είτε όταν 

συµβαίνουν σηµαντικές αλλαγές στο περιβάλλον.  Σε αντίθετη περίπτωση, όταν 

δηλαδή η επιχείρηση προσπαθεί να αντιδράσει σε κάθε µικροµεταβολή του 

περιβάλλοντος, υπάρχει υπερκέρασις αντιδράσεων και µη απαραίτητη ανησυχία 

για τη µακροπρόθεσµη πορεία της επιχείρησης. 

 

Σύνηθες λάθος που παρατηρείται από τους managers είναι ο καθορισµός του 

κατάλληλου ορίζοντα σχεδιασµού.  Με έναν υπερ-εκτεταµένο ορίζοντα 

σχεδιασµού, δηλαδή σχεδιάζοντας τη στρατηγική της επιχείρησης για ένα 

µεγάλο και όχι απαραίτητο διάστηµα, οι managers εγκλωβίζονται εντός µίας 

στρατηγικής η οποία στην πορεία µπορεί να προκύψει ακατάλληλη.  Στην 

πραγµατικότητα, επεκτείνουν σε τέτοιο βαθµό τον ορίζοντά τους ώστε δεν 

αξιολογούν ικανοποιητικά τον υπάρχων ορίζοντα.  Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, βέβαια, παρατηρείται το αντίθετο λάθος, δηλαδή η υποεκτίµηση 

του ορίζοντα, µε αποτέλεσµα να χάνονται αξιόλογες ευκαιρίες.  Οι managers 

πρέπει να υπολογίζουν το χρόνο που θα χρειαστεί η εταιρία να αντιδράσει σε 
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κάποια µεταβολή του περιβάλλοντός της και να σχεδιάσουν τον ορίζοντά τους 

µε τον κατάλληλο τρόπο. 

2.5 Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού αποτελείται από δύο φάσεις: τη 

φάση ανάλυσης και τη φάση δράσης.  Τα δύο πρώτα στάδια της πρώτης 

φάσης, η ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος αποτελούν 

ουσιαστικά µία ανάλυση SWOT, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους 

managers να διακρίνουν τις δυνάµεις και τις αδυναµίες της επιχείρησης και τις 

ευκαιρίες και τις απειλές που θα αντιµετωπίζει ώστε να εστιάσει στις 

ανταγωνιστικές της επιτηδειότητες αλλά και να βελτιώσει τις ανταγωνιστικές 

της αδυναµίες. 

 

Ανταγωνιστικές 

επιτηδειότητες ή αδυναµίες 

Ανάλυση του εταιρικού 

εσωτερικού περιβάλλοντος 

Ανάλυση 

περιβάλλοντος 

∆ήλωση 

αποστολής 

Στρατηγική 

θέση 

Στοχοθέτηση  Συγκεκριµένες 

στρατηγικές 

Συγγραφή του 

στρατηγικού πλάνου 

ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΦΑΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ 
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Στη δεύτερη φάση του στρατηγικού σχεδιασµού, ο manager αναλύει και 

αξιολογεί τις πληροφορίες της πρώτης φάσης και ξεκινά την υλοποίηση ενός 

σχεδίου που θα οδηγεί και θα κατευθύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  

Η δήλωση της πορείας (mission statement) και η στρατηγική θέση της εταιρίας 

αποτελούν τα πρωταρχικά στάδια της φάσης αυτής, στάδια καθοριστικά για τη 

µετέπειτα πορεία και επιτυχία της επιχείρησης.  Στη συνέχεια τίθενται οι στόχοι 

της επιχείρησης, οι οποίοι πρέπει να είναι µετρήσιµοι και επιτεύξιµοι.  Έπειτα, 

καθορίζονται οι στρατηγικές επίτευξης των στόχων αυτών, δηλαδή στο 3ο 

στάδιο ο manager ορίζει την πορεία και στο 4ο τον τρόπο µε τον οποίο θα 

καταφέρει η επιχείρηση να φτάσει στον προορισµό της.  Στο τελικό στάδιο της 

φάσης αυτής, καταγράφονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και οι 

στρατηγικές που έχουν σχεδιαστεί και δηµιουργείται το πλάνο σχεδιασµού. 

 

2.6 Μορφή στρατηγικού πλάνου 

 

1. Η φύση της επιχείρησης 

I. Περιγραφή της επιχείρησης 

II. Χαρακτηριστικά του κλάδου 

III. Ανταγωνισµός 

IV. Περιγραφή της γεωγραφικής θέσης 

V. ∆ιακριτικές επιτηδειότητες 

 

2. ∆ήλωση αποστολής 

I. Γραµµή παραγωγής ή παρεχόµενες υπηρεσίες 

II. Εταιρική φιλοσοφία 

 

3. Θέση και Στόχοι 

I. Στρατηγική θέση 

II. Στόχοι επιχειρηµατικών επιπέδων 

 

4. Στόχοι και στρατηγικές λειτουργικού επιπέδου 



 18 

I. Marketing 

i. Αγορά στόχος 

ii. Στρατηγική παραγωγικής γραµµής 

iii. Στρατηγική τιµολόγησης 

iv. Στρατηγική διανοµής 

v. Στρατηγική προώθησης 

vi. Στρατηγική service 

II. Παραγωγή 

i. Θέση στο κανάλι διανοµής 

ii. Αποφάσεις παραγωγής ή αγοράς 

iii. Ενοικίαση ή αγορά εξοπλισµού 

iv. Στρατηγική πόρων 

v. Μέθοδοι παραγωγής 

III. Ανθρώπινο δυναµικό 

i. Στρατηγική απασχόλησης 

ii. Προώθηση εκ των έσω έναντι πρόσληψης ικανών managers 

iii. Στρατηγική ηµεροµίσθιων/µισθών/bonus 

IV. Χρηµατοοικονοµικά 

i. Στρατηγική ξένων/ιδίων κεφαλαίων 

ii. Στρατηγική εύρεσης κεφαλαίων 

iii. Στρατηγική ανάπτυξης/σταθερότητας 

iv. Οικονοµικές προβολές 

5. Στόχοι και πλάνο δράσης 

I. Στόχοι για κάθε λειτουργική περιοχή 

II. Υποστήριξη πλάνων δράσης 

 

2.7 Εξωτερική βοήθεια στο στρατηγικό σχεδιασµό 

 

Πολλές φορές οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται σε εξειδικευµένους 

συµβούλους για βοήθεια.  Ένας λόγος είναι ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν 

µπορεί να εντοπίσει το πρόβληµα ενώ καταλαβαίνει ότι υπάρχει και ζητά από 
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τον σύµβουλο να εξετάσει την επιχείρηση και τις προβληµατικές περιοχές και να 

του προτείνει λύσεις.  Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις 

απευθύνονται σε συµβούλους είναι ο ρυθµός αύξησης των δραστηριοτήτων 

τους, τον οποίο και θέλουν να ελέγξουν.  Αν η αύξηση αφεθεί ανεξέλεγκτη, οι 

συνέπειες µπορεί να είναι καταστροφικές για την επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

2.8 Οι φάσεις της συµβουλευτικής διαδικασίας 

 

Οι φάσεις της συµβουλευτικής διαδικασίας είναι οι ακόλουθες τέσσερις: 

• ∆ηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης και επικοινωνίας µεταξύ επιχείρησης και 

συµβούλου 

• Ορισµός του προβλήµατος 

• Συλλογή και Ανάλυση δεδοµένων 

• Προτάσεις 

 

2.9 Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού 

 

Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού, η επιχείρηση και οι σύµβουλοί 

της πρέπει να εξετάσουν πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες µε ξεχωριστή 

επίδραση στη λειτουργία της.  Η εφαρµογή των νέων συνθηκών είναι από τις 

πιο δύσκολες, σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες. 

 

Η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει και να σκέφτεται την αλλαγή και την επέκταση.  

Από τη µία πλευρά, η αλλαγή είναι απαραίτητη για την επιβίωση της 

επιχείρησης αλλά από την άλλη πλευρά η διαδικασία της συχνά συναντά 

αντιδράσεις. 

 

Ορισµένες από τις δυνάµεις που καθιστούν την αλλαγή απαραίτητη είναι η 

ανταπόκριση των ανταγωνιστών της επιχειρήσεις στις ανάγκες των πελατών, η 

βελτίωση της τεχνολογίας, οι αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες πελατειακές 
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ανάγκες, η τάση στην αγορά για βελτιωµένα προϊόντα και υπηρεσίες, οι λοιπές 

οικονοµικές τάσεις, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα, οι µεταβαλλόµενοι 

κανόνες καθώς και οι νέες και απρόσµενες κρίσεις. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιχείρηση πρέπει να µπορεί να 

προσαρµόζεται και να αλλάζει.  Το περιβάλλον δηµιουργίας και καινοτοµίας 

καθίσταται αναγκαίο.  Ο manager µπορεί να δηµιουργήσει ένα τέτοιο 

περιβάλλον διατηρώντας επαφή µε τους πελάτες αλλά και τους προµηθευτές 

ώστε να αφουγκράζεται τις ανάγκες των µεν αλλά και τις δυνατότητες των δε.  

Η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική.  Άλλος 

τρόπος είναι η ισοδυναµία των διαφορετικών απόψεων και η συνεχής εξέταση 

των υπαρχουσών διαδικασιών, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσµατική λειτουργία 

τους.  Το ρίσκο είναι τοµέας που δε θα µπορούσε να παραλειφθεί σε ένα 

καινοτόµο και πρωτοποριακό περιβάλλον αλλά εξίσου σηµαντική είναι η 

αποδοχή αλλά και κατανόηση των λαθών του παρελθόντος. 

 

Οι αντιδράσεις που θα προκύψουν οφείλονται κυρίως στη µη σωστή κατανόηση 

της ανάγκης για αλλαγή, στο φόβο απώλειας κάτι αξιόλογου, στο φόβο 

αποτυχίας ή µειωµένης αποτελεσµατικότητας και στη µικρή ανεκτικότητα στις 

αλλαγές.  Για τους παραπάνω λόγους, οι managers οφείλουν να παρέχουν 

ξεκάθαρη κατεύθυνση και επικοινωνία στο προσωπικό ώστε να γίνει πλήρως 

κατανοητή η ανάγκη αλλαγής. 

 

Η κατεύθυνση της ανάπτυξης και αλλαγής γίνεται µε την επικοινωνία του 

οράµατος της επιχείρησης εντός και εκτός του περιβάλλοντός της αλλά και του 

τρόπου που αυτό θα επιτευχθεί, την αποστολή της επιχείρησης. 

 

 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης 
 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι µια διαδικασία 

απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις και περισσότερο για τις µικροµεσαίες για 3 

κυρίως λόγους.  Πρώτον, η προσαρµοστικότητα και η αντίδραση µιας 
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επιχείρησης στο εξωτερικό της περιβάλλον µπορεί να αποτελέσει πηγή 

αξιόλογου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  ∆εύτερον, οι αναδυόµενες 

επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στις περιβαλλοντικές αλλαγές και δεν έχουν 

περιθώρια για λάθη.  Τρίτον, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνήθως δεν έχουν 

τα µέσα για να αλλάξουν οι ίδιες το περιβάλλον τους, οπότε πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις αλλαγές που προκύπτουν από άλλους και για το λόγο 

αυτό πρέπει να γνωρίζουν τι συµβαίνει γύρω τους. 

 

Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται σχηµατικά η διαδικασία ανάλυσης του 

περιβάλλοντος.  

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Φύση της επιχείρησης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Τεχνολογικοί, δηµογραφικοί, πολιτικοί, 

οικονοµικοί, κοινωνικοί, παγκόσµιοι παράγοντες 

Ρυθµός ανάπτυξης κλάδου 

Πελάτες, προµηθευτές, 

ανταγωνιστές 

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Ο ευρύτερος τοµέας αποτελείται από τις µεταβλητές που αποτελούν το µακρο-

περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή από τεχνολογικούς, δηµογραφικούς, 

πολιτικούς/νοµικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς, παγκόσµιους παράγοντες.  Ο 

αµέσως επόµενος κύκλος απεικονίζει τις µεταβλητές που επηρεάζουν 

εντονότερα το άµεσο περιβάλλον της επιχείρησης και αποτελείται από τις 

µεταβλητές που αφορούν τον κλάδο της επιχείρησης. 

 

Όσον αφορά στον κλάδο της επιχείρησης, οι managers πρέπει να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις καινοτοµίες που επέρχονται σε τοµείς όπως 

η τεχνολογία, η ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών, τα κανάλια 

διανοµής.  Συνήθως επέρχονται µικρού µεγέθους αλλαγές, οι οποίες 

προκύπτουν ως εξέλιξη ή βελτίωση κάποιου προηγούµενου προϊόντος ή 

διαδικασίας, σε αντίθεση µε τις ριζικές αλλαγές, οι οποίες είναι και περισσότερο 

δύσκολο να προβλεφθούν. 

 

Σηµαντικό ρόλο παίζει εδώ και ο ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου καθώς οι 

παράµετροι και οι µεταβλητές είναι διαφορετικές σε µία ώριµη ή φθίνουσα 

αγορά και διαφορετικές σε µία αναπτυσσόµενη αγορά.  Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη 

στο σηµείο αυτό η έννοια του κύκλου ζωής του προϊόντος, καθώς µε βάση 

αυτόν προσδιορίζονται οι νέες ανάγκες της επιχείρησης.  Ο κύκλος ζωής 

αναλύεται σε άλλο σηµείο της εργασίας αυτής µε ιδιαίτερες λεπτοµέρειες. 

 

Εξίσου σηµαντική είναι η πορεία και ο έλεγχος της κατάστασης που επικρατεί µε 

τους ανταγωνιστές.  Ορισµένες αγορές έχουν 2 ή 3 κύριους ανταγωνιστές και 

είναι δύσκολο για µια µικρή επιχείρηση να τους αντιµετωπίσει επιτυχώς.  Για το 

λόγο αυτό, η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τους κύριους ανταγωνιστές της και 

να προσαρµόζεται στις κινήσεις τους. 

 

Τα χαρακτηριστικά των πελατών αποτελούν επίσης αξιόλογο µέρος στην 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης.  Οι managers πρέπει 

να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους ιδιαίτερους λόγους που επηρεάζουν την 

αγοραστική απόφαση των πελατών τους όσον αφορά µια συγκεκριµένη 
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υπηρεσία ή προϊόν.  Η αγορά επηρεάζεται από την τιµή του προϊόντος, την 

ποιότητά του, τη διαθεσιµότητά του, τη φήµη του;  Με τον τρόπο αυτό 

προκύπτουν οι διάφορες στρατηγικές (διαφοροποίησης, εστίασης, τιµής κτλ). 

 

Ο ρόλος των προµηθευτών είναι σηµαντικός καθώς από αυτούς εξαρτάται ως 

ένα βαθµό η επιχείρηση.  Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν ένα και µοναδικό 

προµηθευτή, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη.  Λόγω αυτής της εξάρτησης, οι 

επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε µεταβολές στις σχέσεις τους µε τους 

προµηθευτές τους. 

 

Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης 
 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για 2 λόγους.  Πρώτον, πολλοί managers επιχειρήσεων έχουν 

ανακριβή αντίληψη για την κατάσταση των εσωτερικών ζητηµάτων, καθώς 

βασίζονται σε προσωπικές απόψεις ή «ένστικτα», τα οποία µπορούν να 

δηµιουργήσουν µη ρεαλιστικές δυνατότητες για την επιχείρηση, µε όσες 

συνέπειες µπορεί να έχει αυτό.  ∆εύτερον, η εσωτερική ανάλυση αποκαλύπτει 

τις δυνατότητες της επιχείρησης για αντιµετώπιση των ευκαιριών και απειλών 

του περιβάλλοντός της. 

 

Η ανάλυση περιλαµβάνει την εύρεση και αξιοποίηση ή βελτίωση των 

εσωτερικών δυνάµεων και αδυναµιών, οι οποίες και διαχωρίζονται σε 4 

κατηγορίες πόρων: χρηµατοοικονοµικοί, marketing, λειτουργικοί (οργανωτικοί 

και τεχνικοί) και ανθρώπινοι.  Με βάση διάφορα συστήµατα βαθµολόγησης και 

αξιολόγησης, όπως ερωτηµατολογίων, αριθµοδεικτών και άλλων µέσων, η 

επιχείρηση αποφασίζει σε ποιους θα εστιάσει και πώς θα τους αξιοποιήσει. 

 

Με την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος η επιχείρηση µπορεί να 

ανακαλύψει τις επιχειρηµατικές της επιτηδειότητες και να διαχωρίσει µεταξύ 

των περιβαλλοντικών ευκαιριών και των επιχειρηµατικών ευκαιριών.  Κάθε 

ευκαιρία που παρουσιάζεται στην επιχείρηση δεν είναι ικανή προς ανάληψη.  Οι 
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περιβαλλοντικές ευκαιρίες γίνονται επιχειρηµατικές ευκαιρίες µόνο όταν η 

εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης δείχνει ότι η επιχείρηση µπορεί να έχει 

οφέλη από αυτές.  Η διάκριση µεταξύ περιβαλλοντικής και επιχειρηµατικής 

ευκαιρίας είναι καίριας σηµασίας ειδικά για τη µικροµεσαία επιχείρηση καθώς η 

επιτυχής ανάπτυξη απαιτεί ισορροπία µεταξύ των ευκαιριών και των 

δυνατοτήτων της. 

 

Ως ανταγωνιστική επιτηδειότητα ορίζεται οποιαδήποτε περιοχή, παράγοντας ή 

νοοτροπία/αντίληψη, η οποία προσφέρει στην επιχείρηση ανταγωνιστικότητα.  

Είναι όλες εκείνες οι λειτουργίες τις οποίες η επιχείρηση όχι µόνο εκτελεί σωστά 

αλλά τις εκτελεί πολύ καλύτερα από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της.  Για το 

λόγο αυτό, είναι όλα εκείνα που την κάνουν να ξεχωρίζει.  Μπορεί να είναι η 

ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών της ή η τεχνολογία που 

χρησιµοποιεί. 

 

Οι διακριτικές επιτηδειότητες εµφανίζονται µε έναν από δύο τρόπους.  Ο 

πρώτος τρόπος είναι να αποτελούν τµήµα των τρεχουσών λειτουργιών της 

επιχείρησης, δηλαδή η επιχείρηση να λειτουργεί µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

υπάρχουν σηµαντικές και εµφανείς επιτηδειότητες, πιθανότατα προερχόµενες 

από την εταιρική αποστολή.  Ο δεύτερος τρόπος είναι οι επιτηδειότητες αυτές 

να αναπτύσσονται µετά από ενδελεχή µελέτη του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος και εντοπισµό και ανάπτυξή τους.  Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται 9 κύριες πηγές ιδιαίτερων επιτηδειοτήτων οι οποίες είναι οι εξής: 

 

1. Ποιότητα 2. Εξυπηρέτηση 

3. Τοποθεσία 4. Κάλυψη ξεχωριστής ανάγκης (special 

niche) 

5. Προσωπικό 6. Ισχυρός προσανατολισµός προς τον 

πελάτη 

7. Φήµη και εικόνα 8. Προσαρµοστικότητα και ελαστικότητα 

9. Τιµή  
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Στο παρακάτω σχήµα  εµφανίζονται τα στάδια προσδιορισµού της κύριας 

επιτηδειότητας. 

 

 

Όµως, για την επιτυχηµένη πορεία µιας επιχείρησης δεν απαιτείται µόνο η 

απόκτηση και ανάπτυξη µιας τέτοιας επιτηδειότητας αλλά και η διατήρησή της.  

Όσο πιο επιτυχηµένη η εταιρία λόγω της επιτηδειότητάς της, τόσο πιο πολλοί 

ανταγωνιστές θα προσπαθήσουν να την αντιγράψουν και να επωφεληθούν.  

Έτσι, για να προστατευθεί, η επιχείρηση µπορεί να πατεντάρει το προϊόν ή τη 

διαδικασία της, να διαφηµιστεί πολύ ώστε να αναπτυχθεί πίστη στη µάρκα της 

(brand loyalty), να αναπτύξει µοναδικά και «πιασάρικα» σλόγκαν ή ονόµατα 

ώστε οι πελάτες να ταυτίζονται µε το προϊόν της.  Φυσικά, οι απτές 

επιτηδειότητες είναι περισσότερο εύκολο να προστατευθούν από τους 

ανταγωνιστές. 

 

Θεωρείται µεγάλη επιτυχία για µια επιχείρηση να έχει τις δικές της µοναδικές 

επιτηδειότητες όµως δεν είναι ασυνήθιστο µια επιχείρηση να είναι επιτυχηµένη 

και χωρίς επιτηδειότητες.  Αυτό κυρίως συµβαίνει όταν η ζήτηση είναι ιδιαίτερα 

έντονη σε σχέση µε την προσφορά.  Παρουσιάζοντας και µόνο το ζητούµενο 

προϊόν σε µία έτοιµη αγορά εγγυάται τουλάχιστον βραχυπρόθεσµη επιτυχία.  

Ανάλυση περιβάλλοντος Εσωτερική ανάλυση 

Περιβαλλοντικές ευκαιρίες 

Εστίαση στρατηγικής 

Προσδιορισµός κύριων δυνάµεων 

∆ιακριτικές επιτηδειότητες 

Ανάλυση ανταγωνισµού 

Σχετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες  

∆υνάµεις και αδυναµίες 
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Όταν όµως αρχίσουν να εισβάλλουν και νέοι ανταγωνιστές στην αγορά, τότε 

µόνο η επιχείρηση µε ισχυρά εδραιωµένες επιτηδειότητες θα βγει κερδισµένη. 

 

Βέβαια, η προσεκτική εσωτερική ανάλυση δεν καταδεικνύει µόνο τις 

επιτηδειότητες της επιχείρησης.  Αποκαλύπτει επίσης και τις περιοχές όπου 

εµφανίζεται ανταγωνιστικές αδυναµίες, δηλαδή ένας τοµέας όπου οι 

ανταγωνιστές υπερτερούν.  Μόλις όµως εντοπιστεί η αδυναµία, η επιχείρηση 

µπορεί να αναλάβει δράση για να την αντιµετωπίσει µέσα από τη στρατηγική 

διαδικασία. 

 

2.10 Αναπτυξιακές στρατηγικές 

 

Οι αναπτυξιακές στρατηγικές δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση 

πρέπει να δρα για την επίτευξη των στόχων της και την διασφάλιση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  Οι αναπτυξιακές στρατηγικές παρουσιάζονται 

στο παρακάτω διάγραµµα. 

Αγορά 
Υπάρχουσα Νέα 

Υ
πά

ρχ
ον
 

Στρατηγικές εστίασης 

• Niche προϊόντος 

• Niche αγοράς 

Στρατηγικές ανάπτυξης αγορά 

• Εσωτερική ανάπτυξη 

• Franchising 

• Στρατηγική συµµαχία 

Π
ρο
ϊό
ν 

Ν
έο
 

Στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντος 

• Βελτίωσης 

• Ριζικές 

Στρατηγικές διαφοροποίησης 

• Σχετικές 

• Μη σχετικές 

 

Η επιλογή της κατάλληλης αναπτυξιακής στρατηγικής εξαρτάται από την 

υπάρχουσα επιχειρησιακή κατάσταση καθώς και τους στόχους της εταιρίας.  Οι 

δυνατότητες που έχει η εταιρία και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα 

βοηθούν στην επιλογή στρατηγικής. Όλα αυτά φαίνονται µέσα από την 

εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης. 
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Η πιο κατάλληλη στρατηγική απόφαση για µια µικρή επιχείρηση σε κλάδο 

υψηλής ανάπτυξης είναι µια στρατηγική εστίασης.  Στην περίπτωση αυτή, οι 

managers αντί να  προσπαθούν να επεκταθούν σε νέες αγορές, πρέπει να 

επενδύσουν τους πόρους στον ήδη υπάρχων κλάδο ώστε να επιτύχουν 

περαιτέρω ανάπτυξη. 

 

Μια στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς ή του προϊόντος µπορεί να φέρει 

αποτελέσµατα σε συνθήκης υψηλής ανάπτυξης αλλά η επιχείρηση πρέπει να 

είναι προσεκτική προτού υιοθετήσει µία από τις δύο.  Σε γενικές γραµµές, µια 

µικρή εταιρία θα προτιµήσει µία από αυτές τις στρατηγικές µόνο αν έχει 

διακριτική επιτηδειότητα που να εφαρµόζεται στο νέο προϊόν ή στη νέα αγορά. 

 

Στις περιπτώσεις που µια εταιρία δραστηριοποιείται σε µια αγορά υψηλής 

ανάπτυξης αλλά δεν έχει επαρκείς πόρους ώστε να κυριαρχήσει στην αγορά, 

µπορεί να καταφύγει σε λύσεις όπως το franchising ή οι στρατηγικές συµµαχίες.  

Η εταιρία επιτυγχάνει ανάπτυξη µέσω συνεταιρισµού µε άλλες. 

 

Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε κλάδο χαµηλής ανάπτυξης µπορεί να 

ακολουθήσει στρατηγικές ανάπτυξης της αγοράς ή του προϊόντος, βασιζόµενη 

σε µία ή περισσότερες από τις δυνάµεις της ώστε να επεκταθεί.  Επίσης η 

στρατηγική της διαφοροποίησης πρέπει να εξετάζεται στις περιπτώσεις αυτές.  

Αν και στην πραγµατικότητα η στρατηγική αυτή είναι η λιγότερο κατάλληλη και 

η περισσότερο επικίνδυνη για νέες επιχειρήσεις, µπορεί να επιφέρει οφέλη όταν 

η επιχείρηση διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αφού τα ενισχύει. 

 

2.11 Στοχοθέτηση 

 

Η αξία της στρατηγικής ενισχύεται και επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη στόχων 

τόσο βραχυπρόθεσµων όσο και µακροπρόθεσµων.  Οι στόχοι πρέπει να είναι 

εφικτοί αλλά όχι υπερβολικά εύκολοι, έτσι ώστε να αποτελούν κίνητρο τόσο για 
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την ίδια τη διοίκηση αλλά και τους εργαζοµένους.  Υπάρχουν στόχοι διαφόρων 

ειδών και ο σωστός στρατηγικός σχεδιασµός τους καλύπτει όλους.  Αρχικά οι 

στόχοι διακρίνονται σε εταιρικούς στόχους, οι οποίοι αφορούν την εταιρία ως 

σύνολο, και σε στόχους µονάδας, οι οποίοι αφορούν ξεχωριστά το κάθε τµήµα 

της εταιρίας.  Στη συνέχεια διακρίνονται µε βάση το χρονικό τους ορίζοντα.  

Υπάρχουν στόχοι άµεσοι, που αφορούν τις επόµενες ηµέρες ή εβδοµάδες, 

στόχοι µεσοπρόθεσµοι, που αφορούν τον επόµενη λειτουργικό κύκλο της 

επιχείρησης, και τέλος, στόχοι µακροπρόθεσµοι, που καλύπτουν όλο τον 

ορίζοντα σχεδιασµού της επιχείρησης.  Συνοπτικά, οι διακρίσεις των στόχων 

παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

Τα περισσότερα εµπόδια που συναντούν οι managers κατά την επίτευξη των 

στόχων που έχουν θέσει οφείλονται στο ανθρώπινο δυναµικό, αν και αρκετά 

οφείλονται στην ύπαρξη ή µη διάφορων πόρων και στο χρόνο.  Για το λόγο 

αυτό, οι στόχοι που θέτονται εντός της επιχείρησης πρέπει να διαβιβάζονται στο 

προσωπικό και να γίνονται πλήρως κατανοητοί.  Όλη η επιτυχία ή η αποτυχία 

µιας επιχείρησης βασίζεται στους υπαλλήλους της.  Αν το προσωπικό δεν 

κατανοεί την αναγκαιότητα αλλά και τη σηµασία των στόχων που έχουν τεθεί 

από τη διοίκηση, το οποιοδήποτε αποτέλεσµα δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό. 

(Fry, Stoner, 1999).  

 

Στόχοι 
τµήµατος 

Εταιρικοί στόχοι 

Στόχοι ορίζοντα 
σχεδιασµού 

Μεσοπρόθεσµοι 
στόχοι 

Άµεσοι 
στόχοι 

Μεσοπρόθεσµοι 
στόχοι 

Στόχοι ορίζοντα 
σχεδιασµού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

 

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη.  Στην παράγραφο 3.2  αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά 

και το χρηµατοοικονοµικό προφίλ των ΜΜΕ, όπως το ποσοστό τους στο σύνολο 

των λειτουργούντων επιχειρήσεων ή το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που 

απασχολείται σε αυτές.  Αναλύονται οι δυνάµεις (όπως η ευελιξία στην 

παραγωγή, η εύκολη προσαρµογή σε νέες συνθήκες, οι προσωπικές σχέσεις που 

αναπτύσσονται µε τους πελάτες) αλλά και οι αδυναµίες τους (όπως η δύσκολη 

πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, η δυσκολία χρήσης των νέων 

τεχνολογιών, η ανεπαρκής οργάνωση) καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξής 

τους.   

 

Στην παράγραφο 3.3 εµφανίζονται σε διαγραµµατική µορφή ορισµένα 

στατιστικά στοιχεία για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.  Στην 

παράγραφο 3.4 παρουσιάζεται ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις ΜΜΕ.  Αναλύεται η 

σηµασία ύπαρξης των ΜΜΕ ως ο κινητήριος µοχλός της οικονοµίας, διότι 

αποτελούν βασική πηγή δηµιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης 

επιχειρηµατικών ιδεών.  Αναλύονται οι γραµµές δράσης που επικυρώνονται από 

το Χάρτη όπως η δυνατότητα εύκολης και φθηνής έναρξης δραστηριότητας, η 

ευνοϊκότερη νοµοθεσία καθώς και η ευνοϊκότερη φορολογική αντιµετώπιση. 

 

Τέλος, στην παράγραφο 3.5 αναφέρονται επιγραµµατικά οι στόχοι της 

συνθήκης της Λισαβόνας όπως η βιώσιµη ανάπτυξη, η οικονοµία της γνώσης, η 

πλήρης και ποιοτική απασχόληση και η δέσµευση για επιλογές που 

διασφαλίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας, τη µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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3.2 Γενικά χαρακτηριστικά και χρηµατοοικονοµικό προφίλ 

Η οικονοµική θεωρία µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε τα 

πλεονεκτήµατα των µεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι η επιτυχία µιας 

επιχείρησης συµβαδίζει µε την τάξη µεγέθους της. 

 

Το µέγεθος της παραγωγής και οι οικονοµίες κλίµακας θεωρούνταν καθοριστικά 

στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση µιας επιχείρησης, 

προβλέποντας έτσι την επικράτηση των µεγάλων επιχειρήσεων και την 

εξαφάνιση των µικροµεσαίων. Τα εµπειρικά όµως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι 

τα οικονοµικά αποτελέσµατα δεν συµβαδίζουν µε το µέγεθος των επιχειρήσεων. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εµφανίζονται να κατέχουν πάνω από 95% 

του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά και να απασχολούν το περισσότερο 

εργατικό δυναµικό. Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει τη συµβολή 

των ΜΜΕ ως βασικό παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και προώθησης της επιχειρηµατικής καινοτοµίας. 

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των ΜΜΕ, αφού οι επιχειρήσεις µε 

λιγότερα από 100 άτοµα προσωπικό αποτελούν το 99,8% του συνόλου των 

επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναµικού του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. Σηµαντικότατη είναι η θέση των 

«µικρών» επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν µέχρι και 10 άτοµα προσωπικό, 

καθόσον αποτελούν το 96,3% του συνόλου των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε 

πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΜΜΕΧ. Η συµβολή των ΜΜΕ στην απασχόληση είναι 

σηµαντική. Όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΣΥΕ, κατά την περίοδο 1978-88 

η µέση ετήσια µεταβολή της απασχόλησης ήταν υψηλότερη στις ΜΜΕ (+2,0%) 

από την αντίστοιχη στις µεγάλες επιχειρήσεις (-1,0%). Από στοιχεία του ICAP 

προκύπτει ότι και κατά το χρονικό διάστηµα 1988-96 υπάρχει αύξηση των ΜΜΕ 

σε βάρος των µεγάλων επιχειρήσεων και ως προς τον αριθµό των επιχειρήσεων 

και ως προς τον αριθµό των απασχολουµένων σε αυτές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι 

η µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης προήλθε από την κατηγορία των 

µικρών επιχειρήσεων. 
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Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες  

Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν πολλές αδυναµίες αλλά και πλεονεκτήµατα. Υπάρχει 

σοβαρό πρόβληµα χαµηλής παραγωγικότητας που θα πρέπει να αποδοθεί 

µεταξύ των άλλων στο χαµηλό βαθµό χρησιµοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, 

στην ανεπαρκή οργάνωση παραγωγής και στη µη εφαρµογή σύγχρονων 

µεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και µάρκετινγκ. 

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο 

τραπεζικό σύστηµα λόγω του υψηλότερου κινδύνου που τις χαρακτηρίζει, 

έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού τους 

χαρακτήρα. Περιορισµένη πρόσβαση έχουν επίσης και στις κεφαλαιαγορές. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι οι ΜΜΕ καταλήγουν στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό και 

στις πιστώσεις των προµηθευτών για να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες τους 

για κεφάλαιο κίνησης. Λίγες είναι οι ΜΜΕ που εφαρµόζουν τη χρηµατοδοτική 

µίσθωση (leasing), τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

(factoring) και το επιχειρηµατικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture capital) 

ως εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις 

αυτές έχουν µεγάλη δυσκολία στην ανάπτυξη επενδυτικών προγραµµάτων 

µεγάλης εµβέλειας. 

Οι ΜΜΕ δεν χρησιµοποιούν στρατηγικό προγραµµατισµό καθώς και άλλες 

τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συµµαχίες, ολική ποιότητα 

παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, µέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ. 

Υστερούν επίσης των µεγάλων επιχειρήσεων στο µάρκετινγκ, στην ανάπτυξη 

εξαγωγικής δραστηριότητας, σε έρευνα και ανάπτυξη, στην αποτελεσµατική 

χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, στην πρόσβαση στις πηγές 

παραγωγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. Έχουν υψηλά ποσοστά 

δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά και υψηλά ποσοστά θνησιµότητας (50%) 

ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής τους. 

Οι λόγοι ύπαρξης των ΜΜΕ αποτελούν και τα βασικά τους πλεονεκτήµατα. Η 

ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφοµοίωση της νέας 
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τεχνολογίας και καινοτοµίας, η προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, 

η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών εξειδικευµένων αγορών, η ταχύτητα στη 

λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συµβολή τους στην 

ανάπτυξη και απασχόληση αποµονωµένων περιοχών είναι µερικά από τα 

πλεονεκτήµατα των ΜΜΕ έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Ευέλικτη τεχνολογία όπως οι υπολογιστές, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η 

εισαγωγή νέων υλικών και µηχανηµάτων όπως ροµποτική και CAD, τείνουν να 

µειώσουν το ελάχιστο κατώτερο όριο στις κλίµακες παραγωγής. Έτσι, σύµφωνα 

µε ερευνητές διεθνώς, το µέγεθος των επιχειρήσεων τείνει να γίνεται µικρότερο 

στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. 

Η εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των ΜΜΕ ενδιαφέρει φορείς 

όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, προµηθευτές, εξαγοράστριες εταιρείες, 

επενδυτές και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Βασική επιδίωξη όλων αυτών είναι ο 

προσδιορισµός της οικονοµικά εύρωστης επιχείρησης ή αλλιώς της επιχείρησης 

που παρουσιάζει το µικρότερο πιστωτικό κίνδυνο. Αλλά και το σύνολο των 

αδυνάτων και προβληµατικών ΜΜΕ θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 

ενδιαφέροντος για την άσκηση κρατικής πολιτικής στήριξης των επιχειρήσεων 

αυτών. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες διαδικασίες και συστήµατα εκτίµησης του 

πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων τα οποία ταξινοµούν τις επιχειρήσεις σε 

προκαθορισµένες οµάδες πιστωτικού κινδύνου. Όµως, τα συστήµατα αυτά δεν 

ενσωµατώνουν ποιοτικές πληροφορίες που αφορούν την κάθε επιχείρηση, όπως 

την οργάνωση και τη διοίκησή της, τη τεχνογνωσία, τη θέση της στην αγορά, 

το επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, κ.ά. 

Μέσα από πρόσφατη έρευνα που έγινε στο Εργαστήριο Συστηµάτων 

Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε δείγµα ελληνικών 

µεταποιητικών ΜΜΕ και µεγάλων επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του χρηµατοοικονοµικού προφίλ των ελληνικών ΜΜΕ και οι 

διαφορές τους προς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε µέσω ενός 

µεθοδολογικού πλαισίου το οποίο περιλαµβάνει τεχνικές από το χώρο της 

στατιστικής, της οικονοµετρίας και της πολυκριτήριας ανάλυσης για την 
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ανάπτυξη υποδειγµάτων εκτίµησης της χρηµατοοικονοµικής συµπεριφοράς των 

ΜΜΕ και την υποβοήθηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα της ανάλυσης αυτής, το µεγαλύτερο ποσοστό των ΜΜΕ είναι 

δυναµικές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική 

ρευστότητα η οποία στην πλειονότητα των επιχειρήσεων οφείλεται στον υψηλό 

χρόνο ανακύκλωσης των αποθεµάτων τους. Η κεφαλαιακή σύνθεση 

υποδηλώνει χαµηλό µακροπρόθεσµο δανεισµό και υψηλή επιβάρυνση µε 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις προµηθευτών) 

τα οποία όµως δίνουν ικανοποιητικό δείκτη χρέους (ο δείκτης ξένα κεφάλαια 

προς σύνολο ενεργητικού είναι µικρότερος από 66%). Το αποτέλεσµα αυτό 

συµφωνεί µε τη συµπεριφορά των ΜΜΕ διεθνώς και οφείλεται:  

α) στη δυσκολία πρόσβασης των ΜΜΕ σε τραπεζικό δανεισµό  

β) στο απαγορευτικά υψηλό κόστος έκδοσης µετοχών µικρής κεφαλαιοποίησης 

και  

γ) στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ. Οι χρηµατοοικονοµικά δυναµικές ΜΜΕ 

χαρακτηρίζονται επίσης από µικρό χρόνο ανακύκλωσης αποθεµάτων.  

Τέλος, η αποδοτικότητα, µετρούµενη ως καθαρό περιθώριο κέρδους, απόδοση 

ιδίων κεφαλαίων και απόδοση συνολικών επενδεδυµένων κεφαλαίων, θεωρείται 

ικανοποιητική µόνο για τις δυναµικές ΜΜΕ. 

Σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις του µεταποιητικού τοµέα στην Ελλάδα, 

οι ΜΜΕ εµφανίζουν χαµηλότερη ρευστότητα, χαµηλότερη αποδοτικότητα, 

χαµηλότερη δανειακή επιβάρυνση και χαµηλότερο µακροπρόθεσµο δανεισµό. 

∆ιαθέτουν όµως υψηλότερο βραχυπρόθεσµο δανεισµό έναντι των µεγάλων 

επιχειρήσεων, λόγω αδυναµίας πρόσβασης σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης 

αλλά και ελλιπούς εκπαίδευσης και ενηµέρωσης σχετικά µε εναλλακτικές 

µορφές χρηµατοδότησης. Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η ίδια 

χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά χαρακτηρίζει τις ΜΜΕ και άλλων χωρών, όπως 

Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισραήλ κ.λπ. 
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Προοπτικές ανάπτυξης 

Το ειδικό βάρος των ΜΜΕ για την ελληνική οικονοµία είναι ιδιαίτερα υψηλό και 

στην επιτυχή τους συµπεριφορά στηρίζεται η ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 

παρουσιάζουν προβλήµατα αλλά και προοπτικές. Προκειµένου να γίνουν 

ανταγωνιστικές θα πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες στρατηγικές επιλογές µε ή 

χωρίς τη βοήθεια του ελληνικού δηµοσίου. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα 

πλαίσιο ανάπτυξης για τις ΜΜΕ, όπως υφίσταται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. εδώ 

και δεκαετίες. Στο ειδικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να 

κωδικοποιηθούν όλα τα υφιστάµενα µέτρα υπέρ των ΜΜΕ, να εντοπισθούν οι 

ελλείψεις και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες, όπως η δηµιουργία νέου 

χρηµατοδοτικού πλαισίου στήριξης, δηµιουργία απαιτούµενων υποδοµών, όπως 

εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτοµίας και σχεδιασµού προϊόντων, υποστήριξης 

και πληροφόρησης των ΜΜΕ, στήριξη των παραγοµένων προϊόντων µε 

κατοχύρωση των προδιαγραφών ποιότητας και αποκλεισµού των προϊόντων 

που δεν πληρούν προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισµού, ενθάρρυνση δηµιουργίας 

συνεργασιών των επιχειρήσεων, συνεργασίες µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 

ερευνητικά κέντρα για προώθηση της έρευνας, τεχνογνωσίας και καινοτοµίας, 

δηµιουργία «θερµοκοιτίδων», για τη στήριξη των νέων επιχειρήσεων, 

προώθηση της δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ΜΜΕ κ.ά. Η 

εµπειρία και τα αποτελέσµατα από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1980 

έδειξαν ότι οι ελληνικές ΜΜΕ διαθέτουν υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας, 

δυναµισµού και ευελιξίας, στοιχεία που δικαιολογούν αισιόδοξες προβλέψεις για 

την αντιµετώπιση δυσχερειών και την εκµετάλλευση των ευκαιριών που 

προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή και διεθνής αγορά. (Ζοπουνίδης, 

www.disabled.gr) 

 

3.3 Οι ΜΜΕ σε αριθµούς 

 

 

 

 



 35 

 

Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη 

 
 

 

 

Πηγή: Observatory of European SME’s, SME’s in Europe 2003 

 

Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 
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Πηγή: Γ.Γ.ΕΣΥΕ/ Μητρώο Επιχειρήσεων 2002 

 

3.4 Ο Ευρωπαϊκός χάρτης για τις ΜΜΕ 

Οι µικρές επιχειρήσεις είναι βασική πηγή δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης και 

χώρος ανάπτυξης επιχειρηµατικών ιδεών. Οι προσπάθειες της Ευρώπης σχετικά 

µε την εισαγωγή της νέας οικονοµίας θα επιτύχουν µόνο αν οι µικρές 

επιχειρήσεις προωθηθούν στην κορυφή της ηµερήσιας διάταξης.  



 38 

Οι µικρές επιχειρήσεις είναι οι πλέον ευαίσθητες από όλες τις επιχειρήσεις στις 

µεταβολές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Είναι οι πρώτες που θα 

υποφέρουν αν επιβαρυνθούν µε υπερβολική γραφειοκρατία. Και είναι οι πρώτες 

που θα ευδοκιµήσουν αν υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη µείωση της 

γραφειοκρατίας και την επιβράβευση της επιτυχίας.  

Στη Λισσαβόνα τέθηκε ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί 

παγκοσµίως η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία που θα βασίζεται 

στη γνώση, ικανή για την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, για τη δηµιουργία 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και µεγαλύτερης κοινωνικής 

συνοχής.  

Οι µικρές επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται ως κινητήριος µοχλός της 

καινοτοµίας, της απασχόλησης καθώς και της κοινωνικής και τοπικής 

ολοκλήρωσης στην Ευρώπη. 

Θα πρέπει συνεπώς να δηµιουργηθεί ένα βέλτιστο περιβάλλον για τις µικρές 

επιχειρήσεις και το επιχειρηµατικό πνεύµα.   Οι αρχές στις οποίες θα βασίζεται 

είναι οι παρακάτω: 

• Αναγνωρίζεται η δυναµική των µικρών επιχειρήσεων για ανταπόκριση 

στις νέες ανάγκες της αγοράς και για τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης  

• Τονίζεται η σπουδαιότητα των µικρών επιχειρήσεων στην ενθάρρυνση 

της κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα 

συµπεριφέρονται ως παραδείγµατα πρωτοβουλίας και ανάληψης των 

δεσµεύσεων  

• Αναγνωρίζεται ότι το επιχειρηµατικό πνεύµα αποτελεί µία πολύτιµη και 

παραγωγική ζωτική δεξιότητα σε όλα τα επίπεδα ευθύνης  

• Χαιρετίζεται η επιτυχής επιχείρηση η οποία θα πρέπει να ανταµείβεται 

επαξίως  



 39 

• Θεωρείται ότι και η αποτυχία είναι συνεπακόλουθη της υπεύθυνης 

πρωτοβουλίας και της ανάληψης κινδύνων και θα πρέπει κυρίως να 

αντιµετωπίζεται ως µία ευκαιρία απόκτησης εµπειριών 

Αναγνωρίζονται οι αξίες της γνώσης, της δέσµευσης και της ευελιξίας στη νέα 

οικονοµία.  Η κατάσταση των µικρών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

µπορεί να βελτιωθεί µε δράσεις τόνωσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε 

την αξιολόγηση των υφιστάµενων µέτρων, και όταν απαιτείται, µε το να 

καθίστανται αυτά φιλικά προς τις µικρές επιχειρήσεις, και να διασφαλίζεται ότι 

οι αρµόδιοι για τη χάραξη πολιτικής λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των 

µικρών επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό υπάρχει δέσµευση από τους 

κρατικούς φορείς για 

• Ενίσχυση του καινοτόµου και επιχειρηµατικού πνεύµατος που θα 

επιτρέπει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις. 

• Επιδίωξη ενός ρυθµιστικού, φορολογικού και διοικητικού πλαισίου που 

θα διευκολύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα και θα βελτιώσει την 

κατάσταση των επιχειρηµατιών. 

• ∆ιασφάλιση της πρόσβασης σε αγορές βάσει ελάχιστων απαιτήσεων οι 

οποίες συνάδουν µε τους στόχους προτεραιότητας της δηµόσιας τάξης, 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στις βέλτιστες µεθόδους έρευνας και 

τεχνολογίας. 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικά µέσα στη διάρκεια 

ολόκληρου του κύκλου ζωής µιας επιχείρησης. 

• Βελτίωση συνεχώς των επιδόσεων µας ούτως ώστε η ΕΕ να παρέχει το 

καλύτερο περιβάλλον παγκοσµίως για τις µικρές επιχειρήσεις. 

• Προώθηση άριστης ποιότητας υποστήριξη για τις µικρές επιχειρήσεις 

 

Γραµµές δράσης 
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Με την επικύρωση του Χάρτη αυτού, υπάρχει δέσµευση προς εργασία 

σύµφωνη µε τις ακόλουθες γραµµές δράσης, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων 

1. Εκπαίδευση και επιµόρφωση για το επιχειρηµατικό πνεύµα 

Η Ευρώπη θα γαλουχήσει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τις νέες ικανότητες από 

µικρότερη ηλικία. Γενικές γνώσεις σχετικά µε τις επιχειρήσεις και το 

επιχειρηµατικό πνεύµα πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα σχολικά επίπεδα. 

Ειδικές ενότητες σχετικές µε τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελούν 

ουσιαστικό συστατικό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και στα κολέγια και στα πανεπιστήµια. 

Θα ενθαρρυνθούν και θα προωθηθούν οι επιχειρηµατικές προσπάθειες των 

νέων και θα αναπτυχθούν κατάλληλα επιµορφωτικά προγράµµατα για στελέχη 

σε µικρές επιχειρήσεις. 

2. Φθηνότερη και ταχύτερη εκκίνηση 

Το κόστος της εκκίνησης των επιχειρήσεων θα πρέπει να συγκαταλέγεται 

µεταξύ των ανταγωνιστικότερων στον κόσµο. Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες 

καθυστερήσεις και τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες για την έγκριση νέων 

εταιριών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να πλησιάσουν το επίπεδο των ταχύτερων 

χωρών. Θα πρέπει να αυξηθεί η απευθείας σύνδεση για την εγγραφή.  

3. Καλύτερη νοµοθεσία και ρυθµίσεις 

Οι εθνικοί νόµοι περί χρεοκοπίας θα πρέπει να εξεταστούν βάσει της ορθής 

πρακτικής. Η γνώση από ασκήσεις συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να µας 

οδηγήσει στη βελτίωση των ισχυουσών πρακτικών στην ΕΕ.  

Οι νέες ρυθµίσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο πρέπει να εξεταστούν 

προσεκτικά ώστε να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στις µικρές επιχειρήσεις και 

τους επιχειρηµατίες. Όποτε είναι δυνατόν, οι εθνικοί και οι κοινοτικοί κανόνες 
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πρέπει να απλοποιούνται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να χρησιµοποιούν φιλικά προς 

τον χρήστη διοικητικά έγγραφα.  

Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να εξαιρούνται από ορισµένες υποχρεώσεις 

κανονιστικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή µπορεί να απλουστεύσει 

στη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, έτσι ώστε να µειωθεί ο φόρτος 

συµµόρφωσης για τις µικρές επιχειρήσεις.  

4. ∆ιαθεσιµότητα των ικανοτήτων 

Θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλισθεί ότι τα Ιδρύµατα επιµόρφωσης, τα οποία 

θα συµπληρώνονται από προγράµµατα επιµόρφωσης εντός των επιχειρήσεων, 

θα παρέχουν κατάλληλες ικανότητες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των µικρών 

επιχειρήσεων και θα προσφέρουν δια βίου επιµόρφωση και παροχή συµβουλών.  

5. Βελτίωση της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση 

Οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να παροτρυνθούν να αυξήσουν την ηλεκτρονική 

επικοινωνία τους µε τον τοµέα των µικρών επιχειρήσεων. Έτσι, οι εταιρίες θα 

είναι σε θέση να δέχονται συµβουλές να υποβάλουν αιτήσεις, να καταθέτουν 

φορολογικές δηλώσεις ή να λαµβάνουν απλές πληροφορίες σε απευθείας 

σύνδεση και εποµένως, ταχύτερα και φθηνότερα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

δώσει το παράδειγµα στον τοµέα αυτό.  

6. Περισσότερα οφέλη από την Ενιαία Αγορά 

Οι µικρές επιχειρήσεις αισθάνονται τα οφέλη από τις µεταρρυθµίσεις που 

πραγµατοποιούνται στην οικονοµία της Ευρώπης. Εποµένως, η Επιτροπή και τα 

κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται 

ήδη, µε σκοπό την ολοκλήρωση, στην Ένωση, µιας πραγµατικής εσωτερικής 

αγοράς, φιλική προς τις µικρές επιχειρήσεις, σε ζωτικούς τοµείς για την 

ανάπτυξη των µικρών επιχειρήσεων, περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού 

εµπορίου των τηλεπικοινωνιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, των 

δηµοσίων προµηθειών και των συστηµάτων διασυνοριακών πληρωµών. 
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Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανόνες περί ανταγωνισµού θα πρέπει να 

εφαρµόζονται αυστηρά, για να εξασφαλιστεί ότι οι µικρές επιχειρήσεις θα έχουν 

όλες τις δυνατότητες να εισέρχονται σε νέες αγορές και να ανταγωνίζονται σε 

ισότιµη βάση.  

7. Φορολογικά και χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα 

Τα φορολογικά συστήµατα θα πρέπει να αναπροσαρµοστούν ώστε να 

επιβραβεύεται η επιτυχία, να ενθαρρύνεται η έναρξη επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, να ευνοείται η επέκταση των µικρών επιχειρήσεων και η 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και να διευκολύνεται η δηµιουργία και η 

διαδοχή όσον αφορά στις µικρές επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

εφαρµόζουν τη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη φορολογία και τα κίνητρα 

προσωπικών επιδόσεων.  

 

Οι επιχειρηµατίες χρειάζονται χρηµατοδότηση για να κάνουν τις φιλοδοξίες τους 

πραγµατικότητα. Προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των µικρών 

επιχειρήσεων στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες θα κάνουµε τα ακόλουθα: 

• Θα εντοπιστούν και θα αρθούν τα εµπόδια στη δηµιουργία µιας 

πανευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων και στην εφαρµογή του Σχεδίου 

∆ράσης για της Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες και του Σχεδίου ∆ράσης 

για τα Επιχειρηµατικά κεφάλαια  

• Θα βελτιωθεί η σχέση ανάµεσα στο τραπεζικό σύστηµα και τις µικρές 

επιχειρήσεις µε τη δηµιουργία των ενδεδειγµένων όρων πρόσβασης στις 

πιστώσεις και στο επιχειρηµατικό κεφάλαιο  

Θα βελτιωθεί η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταµεία και θα θεωρηθούν 

ευπρόσδεκτες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 

αύξηση της χρηµατοδότησης που είναι διαθέσιµη για τις νεοπαγείς επιχειρήσεις 

και τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, περιλαµβανοµένων των τίτλων 

συµµετοχής στο κεφάλαιο 
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8. Ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων των µικρών 

επιχειρήσεων 

Θα ενισχυθούν τα υφιστάµενα προγράµµατα που αποσκοπούν στην προώθηση 

της διάδοσης της τεχνολογίας προς τις µικρές επιχειρήσεις καθώς και τη 

δυνατότητα των µικρών επιχειρήσεων να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να 

προσαρµόζουν τις τεχνολογίες.  

Θα καλλιεργηθεί η συνεργασία και οι ανταλλαγές στον τοµέα της τεχνολογίας, 

ανάµεσα σε εταιρίες διαφορετικών µεγεθών και ειδικότερα ανάµεσα στις 

ευρωπαϊκές µικρές επιχειρήσεις, θα αναπτυχθούν αποτελεσµατικότερα 

ερευνητικά προγράµµατα που θα εστιάζονται στην εµπορική εφαρµογή της 

γνώσης και της τεχνολογίας, και θα αναπτυχθούν και θα προσαρµοστούν τα 

συστήµατα ποιότητας και πιστοποίησης για τις µικρές επιχειρήσεις. Είναι 

σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και 

θα είναι εύκολα προσιτό στις µικρές επιχειρήσεις.  

Θα καλλιεργηθεί η συµµετοχή των µικρών επιχειρήσεων στη συνεργασία 

µεταξύ επιχειρήσεων, σε τοπικό, εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς 

και τη συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων και ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης και ερευνητικών ιδρυµάτων.  

Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο που αποσκοπούν στην ανάπτυξη οµίλων και δικτύων µεταξύ 

επιχειρήσεων, να αυξηθεί η πανευρωπαϊκή συνεργασία µεταξύ µικρών 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τεχνολογίες της πληροφορίας, να διαδοθεί η 

βέλτιστη πρακτική σε συµφωνίες συνεργασίας και να υποστηριχθεί η 

συνεργασία µεταξύ µικρών επιχειρήσεων έτσι ώστε να βελτιωθούν οι 

δυνατότητές τους να διεισδύουν σε πανευρωπαϊκές αγορές και να επεκτείνουν 

τις δραστηριότητές τους σε αγορές τρίτων χωρών.  

9. Επιτυχηµένα πρότυπα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και υποστήριξη 

κορυφαίων µικρών επιχειρήσεων  



 44 

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις µικρές 

επιχειρήσεις να εφαρµόζουν τη βέλτιστη πρακτική και να υιοθετούν 

επιτυχηµένα επιχειρηµατικά πρότυπα που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να 

ευδοκιµήσουν πραγµατικά στη νέα οικονοµία.  

Θα συντονισθούν οι δραστηριότητες των κρατών µελών και της ΕΕ για τη 

δηµιουργία συστηµάτων, δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και 

επιχειρηµατικής υποστήριξης, τα οποία να είναι εύκολα προσβάσιµα και 

κατανοητά και να ανταποκρίνονται στις επιχειρηµατικές ανάγκες. Θα 

διασφαλίσουµε πρόσβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ότι αφορά την καθοδήγηση 

και υποστήριξη από µέντορες και «αγγέλους επιχειρήσεων» (business angels) 

µεταξύ άλλων και ιστοσελίδων, και θα εκµεταλλευτούµε το Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ.  

10. Ανάπτυξη ισχυρότερης και αποτελεσµατικότερης εκπροσώπησης 

των συµφερόντων των µικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο της Ένωσης 

και σε εθνικό επίπεδο 

Θα ολοκληρωθεί η  επισκόπηση του τρόπου µε τον οποίο εκπροσωπούνται τα 

συµφέροντα των µικρών επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, 

µεταξύ άλλων µέσω του κοινωνικού διαλόγου.  

Υπάρχει δέσµευση να σηµειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων αυτών 

χρησιµοποιώντας την ανοικτή µέθοδο συντονισµού των εθνικών 

επιχειρηµατικών πολιτικών. Προς τούτο, θα χρησιµοποιηθούν τα Πολυετή 

Προγράµµατα για τις Επιχειρήσεις και το Επιχειρηµατικό Πνεύµα, η διαδικασία 

του Cardiff για τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, η διαδικασία του 

Λουξεµβούργου για τις πολιτικές απασχόλησης και άλλα κοινοτικά προγράµµατα 

και πρωτοβουλίες. Θα παρακολουθούµε και θα αξιολογούµε ετησίως την 

πρόοδο µε βάση έκθεση της Επιτροπής για τα σχετικά θέµατα προς τις εαρινές 

Συνόδους Κορυφής. 
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Θα χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικοί δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου 

µε την πάροδο του χρόνου και σε σχέση µε τους καλύτερους στον κόσµο ώστε 

να ενισχύσουν τις γνώσεις µας, αναζητώντας την καλύτερη πρακτική σε όλους 

τους τοµείς που αφορούν τις µικρές επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιωθεί  

συνεχώς η επίδοσή µας.  

(http://www.eommex.gr/greek/news/anakoinwseis/europaikos_xartis_MME.ht

m). 

 

3.5 Η Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και οι στόχοι της βιώσιµης ανάπτυξης, της 

οικονοµίας της γνώσης και της ποιοτικής και πλήρους απασχόλησης διαπερνούν 

τον πυρήνα όλων των δράσεων που προγραµµατίζονται και υλοποιούνται στα 

πλαίσια των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Η επίτευξη µιας οικονοµίας µε 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, διαχρονικότητα  και κοινωνικό προσανατολισµό 

απαιτεί τη συνέργεια και την προσθετικότητα του συνόλου των πολιτικών.  

 

Ειδικότερα απαιτούνται επιλογές οι οποίες διασφαλίζουν: 

Α. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, δηλαδή 

• Μακροχρόνια κοινωνική αποτελεσµατικότητα και οικονοµική βιωσιµότητα 

του ασφαλιστικού συστήµατος. 

• Σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας. 

• ∆ικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

• Υψηλής ποιότητας δηµόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους. 

  

Β. Την ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας, δηλαδή 

• Μείωση γραφειοκρατίας. 

• Απλοποίηση ρυθµιστικών κανόνων. 
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• Μείωση µη µισθολογικού κόστους εργασίας. 

• Αποσαφήνιση και απλοποίηση θεσµικού πλαισίου πραγµατοποίησης νέων 

επενδύσεων. 

• Μείωση κόστους και διαδικασιών δηµιουργίας και εγκατάστασης νέων 

επιχειρήσεων. 

Γ.    Τη µετάβαση στην κοινωνία της γνώσης, δηλαδή 

• Εκπαιδευτικό σύστηµα και σύστηµα δια βίου µάθησης, το οποίο 

εξασφαλίζει ταυτοχρόνως την αναβάθµιση των γνώσεων των εργαζοµένων 

και τη συµµετοχή τους στις καινοτόµες δραστηριότητες και τις 

τεχνολογικές µεταβολές. 

• Θεσµούς παραγωγής νέας γνώσης σε σχέση µε τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο. 

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων σε ζητήµατα τεχνολογικής και οργανωτικής 

ανανέωσης. 

  

∆. Τη προστασία του περιβάλλοντος στην στρατηγική για την 

ανταγωνιστικότητα, δηλαδή 

• Αναβάθµιση του φυσικού και κατοικηµένου περιβάλλοντος. 

• Ενθάρρυνση εξοικονόµησης ενέργειας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και του περιβάλλοντος. 

• Ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

 

Ενδεικτικά και στη βάση των προαναφερόµενων αξόνων, οι επιβαλλόµενες 

µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν:   

• στην ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, ως βάσης για την παραγωγή 

πλούτου και ευηµερίας, 

• στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ως αυτοτελούς στόχου καθ’ 

αυτόν, αλλά και ως προϋπόθεση για τη διαδικασία οµαλής ανάπτυξης, 
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• στη βελτίωση της σχέσης κράτους και πολίτη, κράτους και επιχείρησης και 

του περιβάλλοντος κοινωνικής και επιχειρηµατικής ζωής,  

• στην αναβάθµιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 

παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και 

οικονοµίας της γνώσης, 

• στη συσχέτιση της ερευνητικής παραγωγής και µε τις ανάγκες της 

περιφερειακής και εθνικής οικονοµίας, 

• στην καλλιέργεια πνεύµατος αναζήτησης, δηµιουργίας και αξιοποίησης του 

νέου και της καινοτοµίας,  

• στην ανάπτυξη «επιθετικών» και όχι «παθητικών», καθοδηγητικών και όχι  

ανασταλτικών, ευέλικτων και όχι άκαµπτων δοµών της δηµόσιας διοίκησης 

σε όλα τα χωρικά επίπεδα, δοµών που θα ηγούνται και θα διευκολύνουν 

το νέο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής 

και ισορροπίας, 

• στη διοικητική απλοποίηση, 

• στην αναµόρφωση των τοπικών υπηρεσιών, ώστε να αποτελέσουν ένα 

σύστηµα αρωγής, και όχι γραφειοκρατικής αποθάρρυνσης, για κάθε 

πολίτη, 

• στην αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας όλων των δοµών της 

κοινωνίας, δηµόσιων και ιδιωτικών, µε την κάλυψη του ηλεκτρονικού 

χάσµατος που τις χαρακτηρίζει σήµερα. 

• στη ρύθµιση των σχέσεων περιβάλλοντος και παραγωγής,  

• στο συγκερασµό της οικονοµικής µεγέθυνσης σε κάθε περιφέρεια της 

χώρας µε την διαφύλαξη, ανάδειξη και, στον ενδεικνυόµενο βαθµό, 

αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

(www.oke.gr/paratiritirio/greek/GENIKO.HTM) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

οι επιχειρηµατίες σε αναζήτηση κεφαλαίων καθώς και οι πηγές στις οποίες 

µπορούν να απευθυνθούν για τον ίδιο σκοπό.  Στην παράγραφο 4.2 

αναφέρονται τα κύρια εργαλεία, όπως είναι το επιχειρηµατικό πλάνο αλλά και οι 

προσωπικές σχέσεις, εργαλεία που µπορούν να αξιοποιηθούν οδηγώντας σε µία 

συµφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές.  Στην παράγραφο 4.3 αναλύονται οι 

κατηγορίες κεφαλαίων που µπορούν να βοηθήσουν µία µικροµεσαία επιχείρηση 

στο ξεκίνηµά της και είναι κεφάλαια που µπορεί ο νέος επιχειρηµατίας να 

αντλήσει χωρίς να απευθυνθεί σε τρίτους, κεφάλαια από οικογένεια, φίλους και 

συνεργάτες, δανειακά προγράµµατα, κεφάλαια από εξωτερικούς επενδυτές και 

διάφορες άλλες δυνατότητες. 

 

4.2 Εργαλεία για την προσέλκυση κεφαλαίων 

 

Εξίσου σηµαντικά µε την πηγή χρηµατοδότησης είναι και τα εργαλεία που 

βοηθούν στην προσέλκυσή της.  Είναι απαραίτητο για έναν επιχειρηµατία που 

προσπαθεί να αντλήσει κεφάλαια να είναι κατάλληλα προετοιµασµένος.  Τα 

εργαλεία που τον βοηθούν είναι πολλά και κυρίως αφορούν τη δοµή και συνοχή 

του επιχειρηµατικού πλάνου (business plan) και τις προσωπικές σχέσεις που 

διατηρεί ο επιχειρηµατίας στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 

 

Το επιχειρηµατικό πλάνο είναι απαραίτητο για µια επιχείρηση, τόσο για το 

εσωτερικό όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον της. Το επιχειρηµατικό πλάνο 

δείχνει στο ίδιο το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (διοίκηση, 

εργαζοµένους) τον ακριβή τοµέα στον οποίο βρίσκεται, τις αλλαγές που 

προβλέπονται αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισής τους.  Όσο για το 
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εξωτερικό περιβάλλον, το επιχειρηµατικό πλάνο δείχνει την πορεία της 

επιχείρησης, τα µελλοντικά της σχέδια για ανάπτυξη, δίνοντας γενικά την 

εσωτερική εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω.  Είναι σηµαντικό κατά τις 

επαφές της επιχείρησης µε τράπεζες, πιθανούς ενδιαφερόµενους αγοραστές 

αλλά και νέους πελάτες ή προµηθευτές.   

 

Όπως προαναφέρθηκε το επιχειρηµατικό και στρατηγικό πλάνο είναι σηµαντικό 

για την επιχείρηση αλλά περισσότερο σηµαντικό είναι να ακολουθείται.  Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν επιχειρηµατικό πλάνο αλλά είναι επίσης 

πολλές οι επιχειρήσεις που έχουν αλλά δεν το ακολουθούν.  Σύµφωνα µε την 

Linda Pinson της «Automate your business plan», το πλάνο πρέπει να είναι 

συνεπές από την αρχή ως το τέλος και όλες οι επιχειρηµατικές κινήσεις πρέπει 

να αντικατοπτρίζουν αποφάσεις διατυπωµένες στο κεφάλαιο του πλάνου που 

αφορά το marketing ή τη δοµή και οργάνωση της εταιρίας.  

 

Ενίσχυση στην προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων µιας εταιρίας είναι η 

αξιολόγηση του επιχειρηµατικού της πλάνου.  Υπάρχουν εξειδικευµένες στον 

τοµέα αυτό εταιρίες, οι οποίες αξιολογούν το επιχειρηµατικό πλάνο µε βάση 12 

παράγοντες: τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά στον τοµέα δραστηριότητας, 

τη στρατηγική marketing και πωλήσεων, τον ανταγωνισµό, την επιχειρηµατική 

εµπειρία, τη διοικητική οµάδα, τη δέσµευση από πλευράς των ιδρυτών, το 

διοικητικό συµβούλιο, τα χρηµατοοικονοµικά και την τιµολόγηση, το ύψος και 

τη χρήση των κεφαλαίων, πιθανά επιτεύγµατα, την εταιρική δοµή καθώς και 

την πνευµατική ιδιοκτησία. 

 

Καλό είναι πριν την αναζήτηση κεφαλαίων, να σκεφτεί ο επιχειρηµατίας τις 

πιθανές πηγές που µπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την επιχείρησή 

του ώστε να απευθυνθεί σε αυτές.  Αυτό διότι, οι πιθανότητες χρηµατοδότησης 

αυξάνονται σε µία win-win κατάσταση, δηλαδή όταν τόσο ο επιχειρηµατίας όσο 

και ο χρηµατοδότης ωφελούνται. 
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Σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι επαγγελµατικές σχέσεις, καθώς ένας 

επαγγελµατίας µπορεί να ανοίξει πόρτες για έναν νέο επιχειρηµατία µε τον 

οποίο γνωρίζεται.  Τα πάντα στις µέρες µας βασίζονται στην εµπιστοσύνη και 

τις γνωριµίες.  Ειδικά σχέσεις µε τραπεζικούς, δικηγόρους και λογιστές είναι από 

τις πιο χρήσιµες.  Η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελµατίες δεν διακινδυνεύουν τη 

φήµη τους για ανθρώπους που δεν ξέρουν και γι’ αυτό είναι ευκολότερο να 

αποκτήσεις αξιοπιστία όταν η σύσταση προέρχεται από κάποιο φίλο ή συγγενή.  

Όµως, η σχέση αυτή πρέπει να καλλιεργηθεί και να βασίζεται σε πράξεις που να 

δικαιολογούν και να επιβραβεύουν την προσπάθεια του επαγγελµατία να ανοίξει 

τις πύλες των κεφαλαιακών πηγών για το νέο επιχειρηµατία. 

 

Τέλος, σηµαντικό είναι να κατανοεί ο επιχειρηµατίας τις χρηµατοδοτικές 

ανάγκες αλλά και στόχους των επαγγελµατικών γνωριµιών του ώστε όταν 

θεωρεί τη στιγµή κατάλληλη να µπορεί να απευθυνθεί στο δίκτυο αυτό 

αναζητώντας κεφάλαια.  Ίσως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης να µην είχε σκεφτεί ως τώρα 

µια τέτοια συνεργασία αλλά να πρόκειται για µια µοναδική ευκαιρία 

(Norman,2005). 

 

4.3 Πηγές άντλησης κεφαλαίων 

 
Οι πηγές άντλησης κεφαλαίων κατά την έναρξη µιας επιχείρησης διακρίνονται 

σε 5 κατηγορίες 

1. Κεφάλαια που µπορεί ο νέος επιχειρηµατίας να αντλήσει χωρίς να 

απευθυνθεί σε τρίτους 

2. Κεφάλαια από οικογένεια, φίλους και συνεργάτες 

3. ∆ανειακά προγράµµατα 

4. Εξωτερικούς επενδυτές 

5. Άλλες δυνατότητες 

 

Κατηγορία 1η : Κεφάλαια που µπορεί ο νέος επιχειρηµατίας να αντλήσει χωρίς 

να απευθυνθεί σε τρίτους 
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Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχουν και τρόποι επίτευξης του σκοπού.  Για να 

ξεκινήσεις την επιχείρησή σου δεν είναι απαραίτητα πάντα τα πολλά κεφάλαια.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να τα καταφέρεις αρκεί να το θέλεις.  Μικρό κεφάλαιο, 

πολλή δουλειά είναι το µότο για τη δυνατότητα αυτή.  Στην αρχή τα έσοδα της 

µίας µέρας χρηµατοδοτούν τα έξοδα της επόµενης µέχρι η εταιρία να 

ορθοποδήσει.  Άλλος τρόπος, είναι οι προσωπικές αποταµιεύσεις οι οποίες 

µπορούν να χρηµατοδοτήσουν την έναρξη µιας επιχείρησης.   

 

Ο δραστήριος και µε σκοπό την επιτυχία επιχειρηµατίας δεν τροµάζει από τη 

σκληρή δουλειά προκειµένου να επιτύχει το στόχο του.  Έτσι, µπορεί να 

δουλεύει παράλληλα σε παραπάνω από µία δουλειές προκειµένου να 

εξοικονοµήσει περισσότερα χρήµατα.  Μπορεί να ξεκινήσει τη δική του δουλειά 

βασιζόµενος σε ένα ταλέντο που έχει, αξιοποιώντας το µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

κερδίσει χρήµατα.   

 

Κεφάλαιο για να ξεκινήσεις την επιχείρηση επίσης µπορούν να αντληθούν είτε 

από εφάπαξ που δίνουν οι εταιρίες για πρόωρη συνταξιοδότηση είτε από 

αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης ή εθελουσίας εξόδου.  Άλλη δυνατότητα για 

κάποιους είναι η διατήρηση της παλιάς δουλειάς µέχρι να τεθούν οι βάσεις για 

τη δική τους, δηλαδή να χρησιµοποιήσει κανείς το µισθό του ως κεφάλαια για 

την προσωπική του εταιρία.  Σηµαντικός είναι ο ρόλος του/της συζύγου ο/η 

οποίος να µπορεί να συντηρεί την οικογένεια µέχρι ο σύζυγος να ξεκινήσει τη 

δική του.  Αλλιώς αφήνεις τη σιγουριά της ήδη υπάρχουσας δουλειάς 

γνωρίζοντας ότι η οικογένειά σου µπορεί να στηριχθεί στο εισόδηµα που 

προέρχεται από το σύντροφό σου. 

 

Κατηγορία 2η : Κεφάλαια από οικογένεια, φίλους και συνεργάτες 

Οι φίλοι και η οικογένεια είναι από τους πρώτους στους οποίους απευθύνεται 

κάποιος όταν αναζητά κεφάλαια για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση.  Όµως 

πρέπει πάντα να υπάρχει αµοιβαία κατανόηση και επικοινωνία ώστε να 

αποφευχθούν παρεξηγήσεις και προβλήµατα, καθώς οι φίλοι και οι συγγενείς 

µπορούν δείξουν ασυνέπεια και επιπόλαιη συµπεριφορά ευκολότερα από 
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τρίτους, σκεφτόµενοι ότι δε θα αντιµετωπιστούν δικαστικά.  Μία κληρονοµιά 

από κάποιο φίλο ή συγγενή µπορεί να αποτελέσει εναρκτήριο κεφάλαιο για µια 

ιδέα που αλλιώς δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί. 

 

Οι πρώην συνάδελφοι µπορούν να αποτελούν πιθανούς συνεργάτες ή 

επενδυτές.  Μία δυνατότητα που δεν πρέπει να αµεληθεί είναι η αναζήτηση όχι 

µόνο κεφαλαίων αλλά και συνεταίρων, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να 

συνεισφέρουν τόσο σε κεφάλαιο όσο και σε εµπειρία και γνωριµίες.  Επίσης, 

δηµιουργία ζήτησης για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που δεν προσφέρεται ως 

τώρα µπορεί να επιφέρει κεφάλαια για την έναρξη µιας εταιρίας που το 

προσφέρει. 

 

Τέλος, άλλοι τρόποι πιθανής χρηµατοδότησης είναι να ζητήσει η επιχείρηση από 

τους πελάτες της να πληρώσουν άµεσα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

τους παρέχονται ώστε να βοηθήσουν µε την ταµειακή ροή στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης.  Μετά το πέρας των σταδίων αυτών µπορούν να επανέλθουν στους 

συµφωνηµένους όρους πληρωµής.  Το αντίθετο, δηλαδή καθυστέρηση των 

πληρωµών από την εταιρία, µπορεί να ζητηθεί από τους προµηθευτές της, για 

να την εξυπηρετήσουν σε µια δύσκολη στιγµή.  Και πάλι πρέπει να σηµειωθεί 

ότι για να συµβούν τα παραπάνω πρέπει να τηρείται µία σχέση εµπιστοσύνης 

και ειλικρίνειας. 

 

Κατηγορία 3η: ∆ανειακά προγράµµατα  

Οι πιστωτικές κάρτες µπορούν να αποτελέσουν έναν εύκολο τρόπο άντλησης 

κεφαλαίων, αν και πρέπει να χρησιµοποιούνται προσεκτικά προς αποφυγή 

οικονοµικών προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε την αποπληρωµή των 

τόκων. 

 

Το κράτος µπορεί να επιχορηγήσει επιχειρήσεις (αναλυτικά για την Ελλάδα σε 

επόµενο κεφάλαιο της παρούσης).  Ειδικά για τις ΗΠΑ, η ∆ιοίκηση Μικρών 

Επιχειρήσεων (small business administration) µπορεί να εγγυηθεί για µικρού 
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ύψους δάνεια σε νέες επιχειρήσεις.  Επιχορηγήσεις µπορούν να βρεθούν και 

από ιδιωτικούς φορείς. 

 

Κατά την αγορά µιας ιδιωτικής εταιρίας, ο πωλητής συχνά συνεισφέρει κάποια 

από τα κεφάλαια.  Αυτό συµβαίνει γιατί οι περισσότερες ΜΜΕ δεν µπορούν να 

πουληθούν όταν ο ιδιοκτήτης θέλει να συνταξιοδοτηθεί ή να φύγει.  Έτσι, 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πώληση, ο αρχικός ιδιοκτήτης συµφωνεί να 

χρηµατοδοτήσει µέρος της εταιρίας. 

 

Οι εταιρίες franchising πολλές φορές προσφέρουν δάνεια για να βοηθήσουν την 

αγορά εξοπλισµού ή δικαιωµάτων franchise.  Βέβαια, ο ενδιαφερόµενος θα 

πρέπει να ερευνήσει ποιες εταιρίες προσφέρουν χρηµατοδοτική ενίσχυση κατά 

την αγορά, καθώς δεν είναι πρακτική που εφαρµόζεται από όλες τις franchise 

εταιρίες και επίσης δεν προσφέρει πάντα ευνοϊκούς όρους για τον αγοραστή. 

 

Κατηγορία 4η : Εξωτερικοί επενδυτές 

 

Εξωτερικοί επενδυτές µπορούν να βρεθούν µε ποικίλους τρόπους.  Αρχικά, 

γνωριµίες γνωστών και φίλων, όπως έχουν αναφερθεί και παραπάνω.  Άλλος 

τρόπος είναι µέσω αγγελιών σε µέσα που χρησιµοποιούνται από 

ενδιαφερόµενους για το προϊόν. 

 

Άλλος τρόπος είναι η χρηµατοδότηση από business angels/angel clubs, δηλαδή 

ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια και επαγγελµατική εµπειρία σε 

ένα συγκεκριµένο χώρο τα οποία διαθέτουν σε νέους επιχειρηµατίες µε τη 

µορφή της µακροπρόθεσµης επένδυσης. 

 

Οι συνεργίες είναι ένας άλλος πιθανός τρόπος χρηµατοδότησης καθώς οι 

µεγάλες επιχειρήσεις που ωφελούνται στρατηγικά από τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες της νέας επιχείρησης µπορούν να αποτελέσουν πηγές κεφαλαίου 

τόσο στα πρώτα στάδια όσο και στα στάδια της ανάπτυξης.  Επίσης, εταιρίες 
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που συγχωνεύονται µπορούν να προσφέρουν κεφάλαια για την έναρξη µιας 

άλλης εταιρίας, χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα κεφάλαιά τους. 

 

Επίσης, αν η ιδέα είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 

απευθυνθεί και σε εταιρίες venture capital/seed capital οι οποίες αποκτούν ένα 

ικανό ποσοστό µετοχών της υπό χρηµατοδότηση επιχείρησης - ενδεικτικά 

κυµαίνεται γύρω στο 30% του συνόλου- ανάλογα βέβαια και µε το µέγεθος της 

χρηµατοδότησης και της εταιρίας καθώς και των διαπραγµατεύσεων και των 

δύο πλευρών. Η συµµετοχή του VC  µπορεί να φτάσει ακόµα και σε απόκτηση 

πλειοψηφικού πακέτου µετοχών της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης, αν και 

κάτι τέτοιο συµβαίνει σε µετέπειτα στάδια χρηµατοδότησης. 

 

Τέλος, µπορεί να απευθυνθεί σε business incubators- τεχνολογικά πάρκα. 

Παγκοσµίως µε τον όρο business incubator (Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων) 

εννοείται µια εταιρία η οποία παρέχει σε νεοϊδρυόµενες και µε προοπτικές 

γρήγορης ανάπτυξης εταιρίες χρηµατοδότηση σε µικρότερη έκταση από την 

αντίστοιχη που προσφέρουν οι εταιρίες venture capital, χώρους και εξοπλισµό 

(όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο internet κλπ), υπηρεσίες γραµµατειακής 

υποστήριξης, συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη (όπως σε θέµατα 

φοροτεχνικά, λογιστικά, νοµικά, πληροφορικής, εξεύρεσης προσωπικού κλπ), 

αλλά και ένα δίκτυο επαφών µε πελάτες και προµηθευτές και σε αντάλλαγµα 

παίρνει ένα ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου και/ ή πληρωµές από τη 

νεοϊδρυόµενη εταιρία. 

 

Γενικά, η αποστολή του incubator είναι να ιδρύσει και να µεγαλώσει τη νέα 

εταιρία τόσο ώστε αυτή να φτάσει µε επιτυχία ως την πόρτα του venture 

capital για να ζητήσει πλέον µε σωστή υποδοµή και επαγγελµατική 

προετοιµασία, την πρώτη ευµεγέθη επένδυση που θα της επιτρέψει να 

αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του 

incubator κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 6 και 18 µηνών.  
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Κατηγορία 5η : Άλλες δυνατότητες 

Για να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση, χρειάζεσαι ένα µικρό τουλάχιστον 

κεφάλαιο.  Όταν οι άλλοι τρόποι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, µπορείς να 

πουλήσεις κάτι αξίας που σου ανήκει, ώστε να αντλήσεις κάποια χρήµατα.  

Επίσης, οι πωλήσεις µέσω eBay είναι άλλη µία διέξοδος, ειδικά για δυσεύρετα 

αντικείµενα που µπορούν να ανεβάσουν την τιµή τους αρκετά.  Τέλος, η νίκη 

σε κάποιο διαγωνισµό µπορεί να προσφέρει τα αρχικά κεφάλαια για τη 

χρηµατοδότηση µιας ιδέας (Norman,2005). 

 

Οι πηγές είναι ανεξάντλητες και συνεχώς ανανεούµενες, και όσο υπάρχει 

ανάγκη για χρηµατοδότηση τόσο θα αυξάνονται και θα βελτιώνονται.  Είναι στο 

χέρι του κάθε επιχειρηµατία να ενηµερώνεται συνεχώς ώστε να έχει τα µέγιστα 

οφέλη για την επιχείρησή του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα χρηµατοδοτικά επενδυτικά προγράµµατα που 

έτρεχαν εντός της διετίας 2004-2006 και εκείνα που συνεχίζουν να τρέχουν την 

περίοδο που γράφεται αυτή η εργασία.  Στην παράγραφο 5.2 παρουσιάζονται οι 

συνθήκες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µε τα προβλήµατά 

τους, τις ανάγκες τους αλλά και τους τρόπους που µπορούν να επιτύχουν τους 

στόχους τους.   

 

Στην παράγραφο 5.3 αναλύεται η δράση του Ταµείου Εγγυοδοσίας µικρών και 

πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και τα προγράµµατα που αυτό 

προσφέρει. 
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Στην παράγραφο 5.4 αναλύεται η επιδότηση επιτοκίου επιχειρηµατικών δανείων 

µέσω του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», πρόγραµµα που επιδοτεί µε 

τέσσερις εκατοστιαίες µονάδες το επιτόκιο των δανείων προς τις ΜΜΕ. 

 

Στην παράγραφο 5.5 παρουσιάζεται το πρόγραµµα «Ψηφιακό Μέλλον», το 

οποίο έχει στόχο να ενισχύσει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των ΜΜΕ 

ενώ στην παράγραφο 5.6 παρουσιάζεται το επιχειρησιακό πρόγραµµ Leader+ 

που κύριο σκοπό του έχει την ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και άρση 

της αποµόνωσης των περιοχών.  Αναλύονται οι προοπτικές ανάπτυξης του 

αγροτικού χώρου µέσω του προγράµµατος αυτού και συγκρίνεται το 

πρόγραµµα µε αντίστοιχες παρεµβάσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Στην παράγραφο 5.7 παρουσιάζονται οι διευκολύνσεις που παρέχει ο ΕΟΜΜΕΧ 

στις ΜΜΕ, δηλαδή η παροχή εγγυητικών επιστολών για λογαριασµό της ΜΜΕ σε 

συνεταιρισµούς ή κοινοπραξίες αλλά και οι αποζηµιώσεις σε βιοµηχανικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση ζηµιών. 

 

Στην παράγραφο 5.8 και στις επιµέρους υποπαραγράφους 5.8.1-5.8.6  

αναλύονται οι δράσεις που αφορούν τις ΜΜΕ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και του 

επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα».  Οι δράσεις αφορούν τη 

γυναικεία επιχειρηµατικότητα, τη νεανική επιχειρηµατικότητα, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των πολύ µικρών επιχειρήσεων του εµπορίου καθώς και 

την επιχειρηµατικότητα ατόµων µε αναπηρίες.  Επίσης, υπάρχει πρόγραµµα για 

την κατάρτιση των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα ενώ, τέλος, υπάρχει και πρόγραµµα 

για την ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηµατικών λειτουργιών. 

 

Στην παράγραφο 5.9 αναλύονται οι δράσεις που αφορούν τις ΜΜΕ στα πλαίσια 

του Γ’ ΚΠΣ και του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας».  Αναφέρονται το ηλεκτρονικό επιχειρείν, για την παραγωγή 

καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας, το ΗΡΩΝ-π, που ενισχύει µισθολογικά τις ΜΜΕ που 



 57 

προσλαµβάνουν ερευνητές σε ερευνητικά έργα βιοµηχανικής έρευνας ή 

προανταγωνιστικής ανάπτυξης και το ∆ικτυωθείτε, για την προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών σε νέους και παλιούς πελάτες αλλά και σε ξένες 

αγορές και για τη γρήγορη επικοινωνία µε προµηθευτές, πελάτες, προσωπικό 

κλπ µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

Στην παράγραφο 5.10 αναλύονται οι ενισχύσεις που παρέχονται στις ΜΜΕ µέσω 

του ΟΑΕ∆.  Αφορούν την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 

επιδοτούµενων ανέργων και την επιχορήγηση νέων ελεύθερων επαγγελµατιών.   

 

Τέλος, στην παράγραφο 5.11 αναφέρονται τα φορολογικά κίνητρα που 

παρέχονται από το Κράτος σε εταιρίες διαφόρων κλάδων κατά την ίδρυση ή και 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και στην παράγραφο 5.12 γίνεται σύγκριση 

της Ελλάδας µε την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τα κόστη ίδρυσης και 

φορολογίας. 

 

5.2 Συνθήκες λειτουργίας ΜΜΕ 

 

Οι πολύ µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κινητήριο µοχλό 

ανάπτυξης και δοµής της εθνικής οικονοµίας και συµβάλλουν στην 

αποκέντρωση, στην κοινωνική συνοχή και στην απασχόληση καθώς και στη 

διαµόρφωση όλων των οικονοµικών δεικτών της χώρας µας.  Η ανάπτυξη της 

οικονοµίας και η τόνωση της επιχειρηµατικότητας, που µπορούν να φέρουν 

εισόδηµα στον τόπο και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, βασίζονται σε 

3 στοιχεία: στο καλό έµψυχο υλικό, σε µια καλή ιδέα και στο χρήµα.  Στην 

Ελλάδα εµφανίζεται το εξής παράδοξο φαινόµενο.  Ενώ όλοι συµφωνούν ότι οι 

ΜΜΕ αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας» (γεγονός που 

ισχύει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα εφόδια και οι διευκολύνσεις που 

παρέχονται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων αλλά και την ίδρυση νέων, δεν είναι πολλά αλλά και ούτε 

ικανοποιητικά. 
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Προβλήµατα που εµποδίζουν την οµαλή πορεία της επιχειρηµατικότητας 

αποτελούν η γραφειοκρατία, η αναποτελεσµατική διοίκηση, η υψηλή 

φορολογία, το υψηλό µισθολογικό, η έλλειψη χρηµατοδότησης.  Επίσης, έχουν 

επιβληθεί νέοι όροι ανάπτυξης, µε τις διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης στους οποίους πρέπει οι επιχειρήσεις να προσαρµοστούν. 

 

Υπό αυτές τις συνθήκες και µε το εξωτερικό περιβάλλον όπως έχει αυτό 

διαµορφωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, ο εκσυγχρονισµός των ελληνικών 

επιχειρήσεων αποτελεί επιτακτική για την επιβίωσή τους ανάγκη.  Πρέπει να 

βελτιωθούν οι συντελεστές παραγωγής και να παράγονται προϊόντα ή 

υπηρεσίες µε ποιοτικά χαρακτηριστικά που να είναι ανταγωνιστικά στα διεθνή 

δεδοµένα και πρότυπα. 

 

Προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να λειτουργεί και εθνική στρατηγική που να 

θεσπίζει δράσεις και κίνητρα τόσο για τις νέες όσο και για τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις.  Πρέπει να ευνοούν τον εκσυγχρονισµό και τη νέα τεχνολογία, µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να µην αγνοούνται οι καινοτόµες δράσεις, τα ευέλικτα 

επιχειρηµατικά σχήµατα, οι νέες θέσεις απασχόλησης και η αποκέντρωση.  Οι 

παρεµβάσεις αυτές πρέπει να είναι συντονισµένες και να βασίζονται στον 

ορθολογικό προγραµµατισµό, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, 

την αγορά εργασίας καθώς και την οικονοµική και κοινωνική γεωγραφία της 

χώρας. 

 

Ειδικότερα, πρέπει  

• να ενισχυθούν τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στις πολύ µικρές και 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις,  

• να χρηµατοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρηµατιών ανδρών και 

γυναικών όπως και ειδικών οµάδων πληθυσµού,  

• να χρηµατοδοτηθούν δράσεις που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για την 

ένταξη του ανθρώπινου δυναµικού στην αγορά εργασίας,  
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• να χρηµατοδοτηθούν δράσεις και δοµές για τη δια βίου εκπαίδευση και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και τη βελτίωση των µεθόδων 

παραγωγής,  

• να δηµιουργηθούν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτοµα που 

χρειάζονται βοήθεια για να µπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

 

Τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µε ποικίλους τρόπους.  Όπως µε  

• Τη δηµιουργία ευνοϊκού διοικητικού περιβάλλοντος που να περιλαµβάνει την 

έκδοση αδειών λειτουργίας, τη φορολόγηση, την ασφάλιση και το τραπεζικό 

σύστηµα. 

• Τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε επενδυτικά 

προγράµµατα. 

• Την απλούστευση των διαδικασιών χρηµατοδότησης µε τη λειτουργία του 

Φορέα Εγγυοδοσίας. 

• Την ενίσχυση επιχειρήσεων που επιδιώκουν να εκσυγχρονιστούν 

τεχνολογικά και οργανωτικά, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγής των 

προϊόντων ή των παρεχόµενων υπηρεσιών τους 

• Την προώθηση των δικτυώσεων των οµοειδών επιχειρήσεων (clustering), µε 

στόχο τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών ανταγωνισµού, µείωση του 

κόστους προµήθειας πρώτων υλών και διεύρυνση της αγοράς. 

• Την ενίσχυση των δράσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, µε 

αποκεντρωµένα επενδυτικά σχέδια που αφορούν όχι µόνο στον πρωτογενή 

τοµέα και τη µεταποίηση αλλά και στην παροχή υπηρεσιών µε απαραίτητη 

προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων αειφορίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Οι χρηµατοδοτήσεις στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκές πηγές, 

το Γ’ και ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης αλλά και από εθνικούς πόρους.  

∆ιοχετεύονται στους ενδιαφερόµενους-ωφελούµενους µέσω των τοµεακών 

προγραµµάτων των Υπουργείων αλλά και µέσω των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  Τα πιο σηµαντικά και γνωστά επιχειρηµατικά 

επενδυτικά προγράµµατα είναι: 
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• Ο αναπτυξιακός νόµος (το φθινόπωρο αναµένεται η παρουσίαση του νέου 

αναπτυξιακού νόµου, ο οποίος θα αφορά στην προγραµµατική περίοδο 2007-

2013). 

• Το «Leader+», που αφορά επενδύσεις σε ορεινές µειονεκτικές περιοχές. 

• Το «Interreg III», που αφορά δράσεις µε διακρατικό ενδιαφέρον µε όµορες 

χώρες. 

• Όλα τα επιµέρους µέτρα του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», στόχος 

του οποίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της 

Ενέργειας, της Βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών, της Έρευνας και Τεχνολογίας, 

του Τουρισµού, του Εµπορίου και του Καταναλωτή, των Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

5.3 Ταµείο Εγγυοδοσίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 

(ΤΕΜΠΜΕ) 

 

Μόλις το 20% των ΜΜΕ της Ελλάδας προσφεύγει στο τραπεζικό σύστηµα για 

τις χρηµατοδοτικές του δαπάνες.  Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό 

είναι πολύ υψηλότερο, κυρίως γιατί στην Ελλάδα η δανειοδότηση συναντάται 

πάντοτε µε απαίτηση εµπράγµατων εξασφαλίσεων (π.χ. υποθήκευση ακινήτου).  

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε το Ταµείο Εγγυοδοσίας 

µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), το οποίο µπορεί να 

παρεµβαίνει στις περιπτώσεις όπου µια µικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση δεν έχει 

τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις, τις οποίες και δίνει το ΤΕΜΠΜΕ. 

 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 το ΤΕΜΠΜΕ δέχτηκε 3.123 αιτήσεις µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων για τη λήψη δανείου µε εγγύηση, εκ των οποίων 2.163 

εγκρίθηκαν.  Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 οι αιτήσεις ήταν 2.566 και οι εγκρίσεις 

1.801. 

 

Το Ταµείο έχει δηµιουργήσει 5 διαφορετικά προγράµµατα / προϊόντα που 

αφορούν εγγυήσεις σε µεσοµακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια για 

νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε µορφής (Ατοµικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, 
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ΑΕ). Το ύψος του δανείου που µπορεί να εγγυηθεί το Ταµείο κυµαίνεται, 

ανάλογα µε το Πρόγραµµα, από €10.000-€400.000, το ποσοστό κάλυψης του 

δανείου από 45%-70% και η ετήσια προµήθεια προσεγγίζει, κατά µέσο όρο, το 

1% επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου. 

 

Εγγυηµένα µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω της ΤΕΜΠΜΕ 

ΑΕ για τα Προγράµµατα 1, 2, 3 και 1,5 έτους και άνω για το Πρόγραµµα 4 

καλύπτονται από αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, στο 

πλαίσιο του Πολυετούς Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Επιχείρηση και το Επιχειρείν, ιδίως για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

(2001-2006). 

 

5.3.1 Τα Προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ 

 

Ειδικότερα, το Ταµείο παρέχει στους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες 

προγράµµατα-προϊόντα για δάνεια χρηµατοδότησης παγίων εγκαταστάσεων ή 

άυλων επενδύσεων (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση).  Για το ποσό της 

εγγύησης, που φτάνει ως το 70% για µεσοµακροπρόθεσµα δάνεια που 

καλύπτονται από αντεγγύηση  του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, δεν 

απαιτείται υποθήκη περιουσιακών στοιχείων παρά µόνο για το υπόλοιπο 30%.  

∆ηλαδή, για ένα δάνειο 100.00€ η τράπεζα ζητά εµπράγµατες εξασφαλίσεις 

ύψους 150.000€.  Αν δοθεί εγγύηση 65% το ποσό της υποθήκης πέφτει στα 

50.000€. 

 

Στο ΤΕΜΠΜΕ λειτουργούν 5 προγράµµατα.  Το ΤΕΜΠΜΕ 104 Εγγυοδοσία για 

την ίδρυση µικρών ή την ανάπτυξη νέων µικρών επιχειρήσεων, το ΤΕΜΠΜΕ 204 

Εγγυοδοσία για πολύ µικρές επιχειρήσεις, το ΤΕΜΠΜΕ 304 Εγγυοδοσία για 

µικρές επιχειρήσεις, το ΤΕΜΠΜΕ 404 Εγγυοδοσία µικροδανείων πολύ µικρών 

επιχειρήσεων και το ΤΕΜΠΜΕ 504 Εγγυοδοσία για εξαγορές, συγχωνεύσεις, 

µεταβιβάσεις µικρών επιχειρήσεων.  Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 
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οι δικαιούχοι των προγραµµάτων, οι αποκλεισθέντες από αυτά, οι σκοποί 

χρηµατοδότησης καθώς και οι γενικοί όροι εγγυοδοσίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νοµική Μορφή

∆ιάρκεια 

Λειτουργίας 

Επιχείρησης

Προσωπικό σε 

ετήσια βάση

Ετήσιος Κύκλος 

Εργασιών ή/ και 

Ετήσιος Ισολογισµός 

Κριτήριο ανεξαρτησίας Λοιπά Κριτήρια

Υπό σύσταση επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε µορφής

(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ατοµικές 
επιχειρήσεις)

Έως 10 εκατ. Ευρώ
(επί ένα ή δύο 

διαδοχικά έτη πριν το 
έτος της αίτησης 
εγγυοδοσίας)

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής

Έως 2 εκατ. Ευρώ 1. ∆εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 

(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ, ατοµικές 
επιχειρήσεις)

(επί δύο διαδοχικά έτη 
πριν την αίτηση 
εγγυοδοσίας)

2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων ήταν θετικά 
τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν 

την αίτηση εγγυοδοσίας. 
Έως 10 εκατ. Ευρώ 1. ∆εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 

(επί δύο διαδοχικά έτη 
πριν την αίτηση 
εγγυοδοσίας)

2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων ήταν θετικά 
τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν 

την αίτηση εγγυοδοσίας. 
1. ∆εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 

2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων, για επιχειρήσεις που 
λειτουργούν πάνω από 3 έτη, ήταν θετικά 

τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τελευταία έτη πριν 
την αίτηση εγγυοδοσίας. 

Έως 10 εκατ. Ευρώ 1. ∆εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 

(επί ένα ή δύο 
διαδοχικά έτη πριν το 
έτος της αίτησης 
εγγυοδοσίας)

2. Τα Αποτελέσµατα προ Φόρων, της εξαγοράζουσας 
ήταν θετικά, τουλάχιστον σε ένα από τα δύο 
τελευταία έτη, πριν την αίτηση εγγυοδοσίας. 

Ως άνω

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΤΕΜΠΜΕ 504

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ, 

Ατοµική) οι οποίες επιθυµούν 
να προβούν σε ενέργεια 
εξαγοράς, συγχώνευσης, 
µεταβίβασης στην Ελλάδα.

Τουλάχιστον 2 
έτη και 

τουλάχιστον 3 
έτη για τις 

εξαγοράζουσες

Έως 49 άτοµα (επί ένα 
ή δύο διαδοχικά έτη 
πριν το έτος της 

αίτησης εγγυοδοσίας)

Έως 2 εκατ. Ευρώ Ως άνωΤΕΜΠΜΕ 404

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ, 

ατοµικές επιχειρήσεις) είτε είναι 
υπό σύσταση είτε ήδη 
δραστηριοποιούνται

-

Έως 6 άτοµα (είτε 
πρόκειται για υπό 
σύσταση είτε για 
λειτουργούσες 
επιχειρήσεις)

ΤΕΜΠΜΕ 304

Επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ, 
ατοµικές επιχειρήσεις)

Από 3 έτη και 
άνω

Από 10 έως 49 άτοµα 
(επί δύο διαδοχικά έτη 

πριν την αίτηση 
εγγυοδοσίας)

Ως άνω

ΤΕΜΠΜΕ 204
Από 3 έτη και 

άνω

Έως και 9 άτοµα (επί 
δύο διαδοχικά έτη πριν 

την αίτηση 
εγγυοδοσίας)

Ως άνω

Ως άνω ∆εν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο

Ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25% του 
κεφαλαίου της εταιρείας δεν ανήκει σε µία 
ή από κοινού επιχειρήσεις µε προσωπικό 
άνω των 250 εργαζοµένων και ετήσιο 

κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. Ευρώ ή 
ετήσιο συνολικό ισολογισµό άνω των 43 

εκατ. Ευρώ.

-

ΤΕΜΠΜΕ 104

-
Έως 49 άτοµα (κατά τα 

δύο πρώτα έτη 

λειτουργίας) 1

Έως 10 εκατ. Ευρώ 
(κατά τα δύο πρώτα 

έτη λειτουργίας) 1

Νέες επιχειρήσεις οποιασδήποτε 
µορφής 

(ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ,ατοµικές 
επιχειρήσεις)

Λιγότερο από 3 
έτη

Έως 49 άτοµα (επί ένα 
ή δύο διαδοχικά έτη 
πριν το έτος της 

αίτησης εγγυοδοσίας)

1 Σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο των υπό σύσταση εταιρειών  
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Από όλα τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ (104 έως 504) αποκλείονται:  

1. Τα Ν.Π.∆.∆., οι Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθµού, οι ∆ηµοτικές και ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις και Οργανισµοί.  

2. Οι επιχειρήσεις του Χρηµατοπιστωτικού και Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα 

(Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing και 

Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛ∆Ε κλπ.)  

3. Τα Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατεία, σύλλογοι, όµιλοι κλπ.)  

4. Εταιρείες που ανήκουν στους τοµείς/κλάδους των Μεταφορών και 

Γεωργίας, Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας. Στο πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 

404 αποκλείεται µόνο ο τοµέας/κλάδος Μεταφορών, ενώ εντάσσονται οι 

τοµείς/κλάδοι Γεωργίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.  

5. Επιχειρήσεις στις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της 

αίτησης τους έχουν υποβληθεί κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών 

Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας.  

6. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ µε το 

καθεστώς de minimis και έχουν λάβει τα τρία τελευταία έτη ή θα 

λάβουν εντός των τριών προσεχών ετών, συµπεριλαµβανοµένου στην 

τριετία και στις δύο περιπτώσεις του έτους της αίτησης για εγγυοδοσία, 

συνολική επιχορήγηση ύψους €100.000 και όταν πρόκειται για 

συγχώνευση/εξαγορά συνολική επιχορήγηση ύψους € 100.000 εκάστης 

επιχείρησης (εξαγοράζουσας, εξαγοραζόµενης). 

Ειδικά για το ΤΕΜΠΜΕ 504 αποκλείονται και: 

7. Επιχειρήσεις οι οποίες µε βάση την Εθνική Νοµοθεσία απαγορεύεται να 

προβούν σε πράξεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και µεταβιβάσεων κατά 

το χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους.  

Για τις περιπτώσεις 4 έως 7 ο έλεγχος θα γίνεται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
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Επενδύσεις και σκοπός χρηµατοδότησης 

Όταν πρόκειται για επενδύσεις, τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ 104 έως 404 

αφορούν σε επενδύσεις:  

• παγίων εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού (οικόπεδα, κτίρια, µηχανολογικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, αγορά S/W & H/W, τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα κλπ.)  

• άυλων παγίων (έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση κλπ.) 

Σκοπός των επενδύσεων µέσω των προγραµµάτων ΤΕΜΠΜΕ 104 έως 404 είναι:  

• Η ίδρυση-εκκίνηση νέων επιχειρήσεων (µόνο µέσω των προγραµµάτων 

ΤΕΜΠΜΕ 104 και ΤΕΜΠΜΕ 404).  

• Ο εκσυγχρονισµός, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση αναγκών και 

απαιτήσεων υφιστάµενων επιχειρήσεων.  

• Η προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού 

καθώς και η εισαγωγή καινοτοµιών στην οργάνωση και λειτουργία των 

επιχειρήσεων.  

• Η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή/και στη 

βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων.  

• Η βελτίωση του µάρκετινγκ και η δηµιουργία σύγχρονων δικτύων 

διακίνησης, εµπορίας, διανοµή, διεθνοποίησης  

• Η µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων µε σκοπό τον 

εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την επέκταση αυτών.  

 

Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ 504 αφορά:  

• Στην απόκτηση µετοχών και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

αναγκαίων για την οµαλή και απρόσκοπτη εκµετάλλευση και λειτουργία 

των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.  

• Στην κάλυψη δαπανών των δικαιωµάτων διαδοχής ή άλλων 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την εξαγορά, συγχώνευση ή 

µεταβίβαση.  
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Στις επενδύσεις για πάγιες εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό (οικόπεδα, κτίρια, 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, αγορά S/W & H/W, 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα κλπ.) ή άυλα πάγια (έρευνα και 

ανάπτυξη, εκπαίδευση κλπ.) που θα υλοποιηθούν το αργότερο εντός 18 

µηνών από την ηµεροµηνία της εξαγοράς, συγχώνευσης ή µεταβίβασης. 
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</=50.000€ >50.000€ </=50.000€ >50.000€ 
Από €25.001 55% - 60%

έως €250.000 -70%

Από 50% - 55%
€ 25.001 έως -70%

300.000

Από € 25.001 45% - 50%

έως 400.000 -70%

Βραχυπρόθεσµα 
δάνεια διάρκειας 180-

540 ηµέρες
Από € 10.000 60% - 65%

Μεσοµακροπρόθεσµα 
(µ/µ) δάνεια 

διάρκειας 1,5-5 έτη
έως 25.000 -70%

Από €25.001  

έως 400.000

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΜΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι εγγυήσεις 

αφορούν δάνεια

∆ιάρκεια 

∆ανείου
Παρατηρήσεις

Το ΤΕΜΠΜΕ θα 

εγγυάται 

συνολικά δάνεια:

Ποσοστό 

κάλυψης*

Ετήσια Προµήθεια ΤΕΜΠΜΕ

Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις
Χωρίς Εµπράγµατες 

Εξασφαλίσεις

Ύψος δανείου Ύψος δανείου

ΤΕΜΠΜΕ 104

Όλων των µορφών 
τακτής ηµεροµηνίας 
λήξης και ορισµένου 

ποσού

έως 10 έτη

Τα µ/µ δάνεια δύνανται 
να καλύπτουν µέχρι το 
80% της δαπάνης των 

επενδύσεων.

0,83%-1,15% 0,93%-1,25% 1,08%-1,40% 1,18% - 1,50%

ΤΕΜΠΜΕ 204

Όλων των µορφών 
τακτής ηµεροµηνίας 
λήξης και ορισµένου 

ποσού

έως 10 έτη 

Τα µ/µ δάνεια δύνανται 
να καλύπτουν µέχρι το 
80% της δαπάνης των 

επενδύσεων.

0,75% - 1,15% 0,85% - 1,25% 1%-1,40% 1,10%-1,50%

ΤΕΜΠΜΕ 304

Όλων των µορφών 
τακτής ηµεροµηνίας 
λήξης και ορισµένου 

ποσού 

έως 10 έτη 

Τα µ/µ δάνεια δύνανται 
να καλύπτουν µέχρι το 
80% της δαπάνης των 

επενδύσεων. 

0,68% - 1,15% 0,78% - 1,25% 0,93%-1,40% 1,03% - 1,50%

50% - 55% 0,75% - 0,93% 0,85% - 1,03%

ΤΕΜΠΜΕ 404 έως 5 έτη 

Τα µ/µ δάνεια δύνανται 
να καλύπτουν µέχρι το 
80% της δαπάνης των 

επενδύσεων. 

0,90% - 1,15%

ΤΕΜΠΜΕ 504

Όλων των µορφών 
τακτής ηµεροµηνίας 
λήξης και ορισµένου 

ποσού 

έως 10 έτη 

Τα µ/µ δάνεια δύνανται 
να καλύπτουν µέχρι το 
80% της δαπάνης των 

επενδύσεων. 

1%-1,18% 1,10% - 1,28%

- 1,15%-1,40% -

*Το ποσοστό κάλυψης είναι ένα και µοναδικό όταν υπάρχει η αντεγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, δηλαδή 70% για όλα τα 

µεσοµακροπρόθεσµα επενδυτικά δάνεια διάρκειας 3 ετών και άνω στα Προγράµµατα 1,2,3 και διάρκειας 1,5 έτους και άνω στο Πρόγραµµα 4. 
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Για όλα τα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ (104 έως 504) ισχύουν τα ακολούθα:  

1. Η επιχείρηση δύναται να προσφέρει οιασδήποτε µορφής εξασφάλιση, 

το τελικό ύψος της οποίας προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες 

(κίνδυνος επιχείρησης, αγαστή συνεργασία µε τράπεζες κλπ.)  

2. Η µόνιµη και µοναδική κατοικία των αυτοαπασχολούµενων ή των 

επιχειρηµατιών - ιδιοκτητών των µικρών ή πολύ µικρών επιχειρήσεων ή των 

µελών του ∆.Σ. των επιχειρήσεων αυτών, δε βαρύνεται κατά τη σύναψη της 

σύµβασης πίστωσης µε προσηµείωση ή υποθήκη, όταν το ΤΕΜΠΜΕ παρέχει 

εγγυήσεις υπέρ αυτών.  

3. Η εγγύηση δίδεται υπό την προϋπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενηµερότητας του αιτούντος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο).  

Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

 

Έχουν υπογραφεί, µέχρι σήµερα, συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

και των κάτωθι Τραπεζών :  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

∆ΡΑΣΗ 2.10.2 «ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ» 

1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

2.ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

3.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε. 

4.ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

5.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

6.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆  

7.ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  

8.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  

9.PROTON BANK A.E.  

10.ASPIS BANK A.E.  

1.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

2.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆  

3.PROTON BANK A.E. 

4.ASPIS BANK 

5.EFG-EUROBANK ERGASIAS 

6.PROBANK  
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11.EFG-EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  

12.FBB- FIRST BUSINESS BANK  

13.NOVA BANK Α.Ε.  

14.PROBANK Α.Ε.  

15.ALPHA BANK  

16.CITIBANK  

17.MARFIN BANK 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
∆ΡΑΣΗ 2.10.2 «ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ» 

1.Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε.  

2.Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας ΣΥΝ.Π.Ε.  

3.Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

4.Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε.  

5.Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

6.Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων ΣΥΝ.Π.Ε.  

7.Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε.  

8.Συνεταιριστική Τράπεζα Κορινθίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

9.Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

10.Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήµνου 

ΣΥΝ.Π.Ε.  

11.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης ΣΥΝ.Π.Ε.  

12.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας 

"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.Π.Ε.  

13.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων ΣΥΝ.Π.Ε.  

14.Συνεταιριστική Τράπεζα Παγκρήτια ΣΥΝ.Π.Ε.  

15.Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.  

16.Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.  

1.Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε.  

2.Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ράµας ΣΥΝ.Π.Ε.  

3.Συνεταιριστική Τράπεζα ∆ωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε.  

4.Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου ΣΥΝ.Π.Ε.  

5.Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

6.Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων ΣΥΝ.Π.Ε.  

7.Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε.  

8.Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας ΣΥΝ.Π.Ε.  

9.Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήµνου ΣΥΝ.Π.Ε. 

10.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Κοζάνης ΣΥΝ.Π.Ε.  

11.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Πιερίας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ" ΣΥΝ.Π.Ε.  

12.Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων ΣΥΝ.Π.Ε.  

13.Συνεταιριστική Τράπεζα Παγκρήτια ΣΥΝ.Π.Ε.  

14.Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε.  

 



 70 

∆ιαδικασίες παροχής εγγυήσεων 

 

Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι ένας σύνδεσµος ανάµεσα στις Ελληνικές Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ), ατοµικές ή εταιρικές και στις Τράπεζες. ∆ιευκολύνει 

και τις δύο πλευρές αναλαµβάνοντας µεγάλο µέρος του επιχειρηµατικού 

κινδύνου της επιχείρησης. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την παροχή εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 

είναι η ακόλουθη:  

• Η ΜΕ απευθύνεται στη Τράπεζα ή στις Τράπεζες της επιλογής της. Η 

Τράπεζα εξετάζει και αξιολογεί το αίτηµα της ΜΕ, το Επιχειρηµατικό - 

Επενδυτικό σχέδιο και την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων 

επενδυτών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισµούς της και τα 

κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρµόζει.  

• Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι το Επιχειρηµατικό - 

Επενδυτικό σχέδιο είναι οικονοµικά βιώσιµο, αλλά παράλληλα επιθυµεί για ένα 

µέρος του δανείου την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ενηµερώνει την ΜΕ για τα 

προγράµµατα της ΤΕΜΠΜΕ και κυρίως για το κόστος, τις προϋποθέσεις και 

τους περιορισµούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά.  

Η Τράπεζα ενηµερώνει, µεταξύ άλλων, τις ΜΕ ότι:  

• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε. και ως εκ τούτου το 

έργο «ίδρυση και λειτουργία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ» έχει ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ.  

• Για αυτό τον λόγο, σε περίπτωση παροχής της εγγύησης και υπογραφής 

της σχετικής σύµβασης πίστωσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωµα 

διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕ για την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ 

ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους.  

• Η ΜΕ πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο «∆ελτίο Πληροφοριακών 

Στοιχείων Επιχείρησης», να το υποβάλει στην Τράπεζα µε την οποία θα 
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συνεργαστεί και να δηλώσει µέσω του νοµίµου εκπροσώπου της ότι τα 

παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.  

• Η Τράπεζα πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο «Αίτηση για Παροχή 

Εγγύησης Πιστοδότησης» µε στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και κυρίως να αναφέρει τους όρους του δανείου (επιτόκιο, 

διάρκεια) αναλυτικά τις εξασφαλίσεις που παρέχει η ΜΕ καθώς και να 

εκτιµήσει / σχολιάσει την οικονοµική βιωσιµότητα του επενδυτικού 

προγράµµατος και της επιχείρησης.  

• Η αποστολή των συµπληρωµένων παραπάνω εγγράφων από την Τράπεζα 

και την ΜΕ στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, δεν αποτελεί οποιαδήποτε δέσµευση της 

τελευταίας για την παροχή εγγύησης.  

• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποφασίζει µε διάφορα κριτήρια όπως το ύψος των 

κινδύνων, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της κλπ. για την παροχή 

εγγύησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εγγράφως το αργότερο εντός 4-5 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης.  

• Σε περίπτωση που η ΜΕ υπογράψει τη σύµβαση πίστωσης µε την Τράπεζα 

οφείλει να γνωρίζει ότι η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία της 

πρώτης εκταµίευσης της πίστωσης. Αν παρέλθουν 6 µήνες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πίστωσης, χωρίς κάποια εκταµίευση, η 

εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν ισχύει .  

• Η Τράπεζα, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούµενους, είτε για 

επιχειρηµατίες - ιδιοκτήτες της ΜΕ, είτε για µέλη του ∆.Σ. απαγορεύεται να 

προσηµειώσει ή να υποθηκεύσει τη µόνιµη και µοναδική κατοικία αυτών, κατά 

τον χρόνο συνοµολόγησης της πίστωσης και εφ' όσον αυτή δεν είναι ήδη 

προσηµειωµένη ή υποθηκευµένη.  

• Η ΜΕ δύναται να προσφέρει οιασδήποτε µορφής εξασφάλιση, η οποία 

µπορεί να είναι ενοχική (π.χ. προσωπικές εγγυήσεις) ή/και εµπράγµατη 

(προσηµείωση/υποθήκη επί ακινήτων, ενέχυρο επί κινητών πραγµάτων). Το 

ύψος της εξασφάλισης αυτής προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες 

(κίνδυνος επιχείρησης, αγαστή συνεργασία µε τράπεζες κλπ.).  

• Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν παραιτείται της ένστασης διζήσεως, εκτός κάποιων 

περιπτώσεων που αναγράφονται στον Κανονισµό Παροχής Εγγυήσεων  
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• Το τελικό ποσοστό κάλυψης του δανείου και το ύψος της ετήσιας 

προµήθειας προσδιορίζεται επακριβώς από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στην εγγυητική 

της πράξη .  

Μετά την ενηµέρωση της ΜΕ και στην περίπτωση που η Τράπεζα όσο και η 

ΜΕ επιθυµούν την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ τότε:  

 

α) Η ΜΕ συµπληρώνει το έντυπο «∆ελτίο Πληροφοριακών Στοιχείων 

Επιχείρησης», το υποβάλει στην Τράπεζα και δηλώνει µέσω του νοµίµου 

εκπροσώπου της ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι αληθή.  

 

β) Η Τράπεζα επίσης, συµπληρώνει το έντυπο «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης 

Πιστοδότησης» µε στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ 

ΑΕ.  

 

γ) Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει, αξιολογεί την αίτηση και απαντά θετικά ή 

αρνητικά. 

 

δ) Στην περίπτωση θετικής απάντησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ επαναποστέλλει στη 

Τράπεζα  

• τα έντυπα «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Πιστοδότησης» και «∆ελτίο 

Πληροφοριακών Στοιχείων Επιχείρησης» διορθωµένα / συµπληρωµένα και 

υπογεγραµµένα,  

• καθώς και την Εγγυητική Πράξη συµπληρωµένη δεόντως και 

υπογεγραµµένη εις τριπλούν.  

ε) Ταυτόχρονα µε την υπογραφή της σύµβασης Πίστωσης υπογράφεται από 

την Τράπεζα και τη ΜΕ η Εγγυητική Πράξη εις τριπλούν και συγχρόνως 

αναγράφεται η ηµεροµηνία της υπογραφής. Μόλις γίνει η πρώτη εκταµίευση 

της Πίστωσης, οπότε και άρχεται η ισχύς της εγγύησης αποστέλλεται από την 

Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ένα από τα τρία αντίγραφα της Εγγυητικής 
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Πράξης, καταλλήλως συµπληρωµένη και το χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής 

της πίστωσης. 

 

στ) Η Τράπεζα τηρεί όλα τα σχετικά έγγραφα µέχρι το οριστικό κλείσιµο του 

φακέλου καθώς και όλες τις παρεχόµενες από την ΜΕ ασφάλειες. Η ΤΕΜΠΜΕ 

ΑΕ δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντίγραφα του φακέλου που έχουν 

σχέση µε το εγγυηµένο δάνειο. 

 

ζ) Τέλος, η Τράπεζα, αφού αρχίσει η ισχύς της εγγύησης, ενηµερώνει την 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ :  

• στις περιπτώσεις ληξιπροθέσµων απαιτήσεων, που αφορούν προµήθειες, 

τόκους ή χρεολύσια, εντός 45 ηµερών από την πρώτη ηµέρα ληξιπροθεσµίας 

και  

• στις περιπτώσεις δικαστικών ενεργειών από τρίτους ,εις βάρος των 

ενεχοµένων στη σύµβαση πίστωσης, καθώς και για τροποποιήσεις που 

αφορούν στοιχεία της δανειζόµενης ΜΕ (επωνυµία, διεύθυνση κλπ.), εφόσον 

αυτές περιέρχονται σε γνώση της Τράπεζας. (www.tempme.gr) 

 

5.4 Επιδότηση επιτοκίου επιχειρηµατικών δανείων 

Το νέο πρόγραµµα τους Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 

(δράση 2.10.2) του υπουργείου Ανάπτυξης  δίνει στις ΜΜΕ πρόσβαση στο 

τραπεζικό σύστηµα, µε τη λήψη φθηνών επιχειρηµατικών δανείων καθώς 

επιδοτεί µε τέσσερις εκατοστιαίες µονάδες το επιτόκιο των δανείων προς τις 

ΜΜΕ. 

 

Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε την 1η Σεπτεµβρίου 2006 και θα παραµείνει 

ανοιχτό ως την 1η Σεπτεµβρίου 2008.  Όλα τα δάνεια και οι χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις που θα λάβουν την επιδότηση αυτή, πρέπει συγχρόνως να λάβουν 

και την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. 
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Το πρόγραµµα είναι ύψους περίπου 20 εκατ. €, εκτιµάται ότι θα ωφεληθούν 

περίπου 2.500 επιχειρήσεις και θα συνεχιστεί και στο ∆’ ΚΠΣ, στο οποίο και θα 

εξασφαλιστούν περισσότεροι πόροι. 

 

Μια επιχείρηση που συνάπτει δάνειο 100.000€ για µία πενταετία, θα ωφεληθεί 

κατά 12.000€ περίπου από µείωση των τόκων.  Οι συνολικοί τόκοι είναι της 

τάξης των 25.000€, θα επιδοτηθεί µε 4 µονάδες, το µισό περίπου και θα 

υπάρξει ωφέλεια 12.000€. 

 

Το 100% του προϋπολογισµού του προγράµµατος αφορά δηµόσια 

χρηµατοδότηση του κόστους δανεισµού των Μικρών και Πολύ µικρών 

επιχειρήσεων.  Η δηµόσια χρηµατοδότηση του προγράµµατος γίνεται 

κατά΄67% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και κατά 33% από πόρους τους 

Ελληνικού ∆ηµοσίου.  Οποιαδήποτε υγιής επιχείρηση µπορεί να εντάσσεται 

στο πρόγραµµα, υποβάλλοντας στην Τράπεζα της επιλογής της, µαζί µε την 

αίτηση για παροχή της εγγύησης και αίτηµα για την επιδότηση του επιτοκίου.  

Η επιδότηση επιτοκίου θα ισχύσει για τα νέα δάνεια. 

 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (υφιστάµενες, 

νεοϊδρυόµενες ή υπό σύσταση) οποιασδήποτε µορφής (ατοµικές , ΟΕ, ΕΕ, 

ΕΠΕ, ΑΕ) που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και για τις οποίες 

συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους µέσα στα όρια της 

Ελληνικής Επικράτειας 

• Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν τη σύναψη 

δανειακής σύµβασης (ή σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης) ως και 20 

εργαζόµενους, υπολογιζόµενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) 

• Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισµός δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. € 

• Συνάπτουν δανειακή σύµβαση (ή σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης) η 

οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 



 75 

• ∆εν τους έχουν επιβληθεί κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης της 

αίτησης κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισµών ή εθνικής νοµοθεσίας 

 

Επιλέξιµες είναι οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και 

τοµέων της οικονοµίας εκτός από όσες αφορούν παραγωγή, επεξεργασία ή 

εµπορία γεωργικών προϊόντων, όσων σχετίζονται µε εξαγωγές και όσων 

αφορούν στον κλάδο των µεταφορών. 

 

Ειδικότερα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων ων συµβάσεων 

τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που έχουν διάρκεια πάνω από 1 

έτος, είναι εγγυηµένο από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, έχουν συγκεκριµένη διάρκεια 

λήξης και αφορούν συγκεκριµένο και προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση 

ύψος δανείου. 

 

Επιλέξιµες προς επιχορήγηση είναι οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ανεξαρτήτως 

διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν εξοπλισµό και 

µηχανήµατα, επαγγελµατικά ακίνητα (πλην οικοπέδων) και επαγγελµατικά 

αυτοκίνητα. 

 

Κάθε επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός εγγυηµένα 

δάνεια ή χρηµατοδοτικές µισθώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν 

διαφορετικό φυσικό αντικείµενο επένδυσης.  Το κατώτατο και ανώτατο όριο 

δανείων και χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι αντίστοιχα 10.000 € και 

400.000€. Το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος µε απόφαση του ∆.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.  (Επαγγελµατικό Βήµα, 

Σεπτέµβριος 2006). 

 

5.5 Ψηφιακό Μέλλον 

  

Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την 

ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων 
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Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας.  

 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» θα 

χρηµατοδοτηθούν ειδικά επενδυτικά σχέδια Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για 

την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονοµία µέσω: 

• της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκληρωµένης 

ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών 

διαδικασιών, 

• της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών 

συστηµάτων µε τη µορφή υπηρεσιών, 

• της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προµηθευτών µε 

σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών,  

• της δηµιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχοµένου, ως βασικού 

καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

  

Συγκεκριµένα, κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί θα εντάσσεται σε 

έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους άξονες (κατηγορίες επιλέξιµων 

ενεργειών): 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η: Εγκατάσταση και λειτουργία η αναβάθµιση των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η: Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη 

υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η: «∆ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού 

περιεχοµένου». 
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Κάθε κατηγορία ενεργειών ανταποκρίνεται σε µία από τις βασικές 

κατευθύνσεις - στόχους του Προγράµµατος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κάθε 

κατηγορία περιλαµβάνει συγκεκριµένα είδη ενεργειών που είναι 

επιλέξιµα. Οι προτεινόµενες επενδύσεις θα πρέπει να εµπίπτουν σε µία ή 

περισσότερες από τις επιλέξιµες ενέργειες κάθε κατηγορίας.  

Συνολικά, η τελική πρόταση του κάθε επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να 

αποτελεί σύνθεση συγκεκριµένων λύσεων: 

• µίας η περισσοτέρων επιλέξιµων ενεργειών  

• για µία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών. 

Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Θα περιέχουν ολοκληρωµένες λύσεις για τη διαχείριση της πληροφορίας 

στο εσωτερικό των επιχειρήσεων η για πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

• Θα παρέχουν λύσεις Επεκτάσιµες και ∆ιαλειτουργικές.  

• Το ποσοστό επιχορήγησης θα κυµανθεί από 45% έως 55%, ανάλογα µε 

την περιφέρεια εγκατάστασης των µονάδων.  

• Ο επιδοτούµενος προϋπολογισµός θα κυµαίνεται µεταξύ 100.000 € και 

800.000 €. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι µικρότερος του 40% του κύκλου 

εργασιών τις επιχείρησης κατά το έτος 2005.  

• Θα έχουν µέγιστη δυνατή διάρκεια 1 έτους από την υπογραφή της 

απόφασης ένταξης κάθε επιχείρησης στο πρόγραµµα.  

Κλάδοι που απευθύνεται το πρόγραµµα 

  

Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις, που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους : 

Πίνακας γ.1 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ 
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ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ * 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ * 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ * 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ 

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ  

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΨΗ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

(ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ 

ΦΕΛΛΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ, 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ.  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 

ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 

ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΡΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ * 
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ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ * 

Ο∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  

Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ *** 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 

ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Όσο αφορά στις επιχειρήσεις των Κλάδων 15, 16 και 17 του τοµέα της 

Μεταποίησης, και 51, 52 του τοµέα Εµπορίου, εξαιρούνται εκείνες των οποίων 

η δραστηριότητα σχετίζεται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία 

των προϊόντων του Πίνακα γ2. Οι εξαιρέσεις αυτές προκύπτουν από την 

Ευρωπαϊκή Συνθήκη. 

  

Πίνακας γ.2 

(*2) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ζώα ζωντανά  

Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγείων (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή 

κατεψυγµένα) 

Ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια (ζωντανά, νωπά, αποξηραµένα, σε άρµη, 

διατηρηµένα µε απλή ψύξη, ή κατεψυγµένα) 

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας (κρέµα γάλακτος, γιαούρτι, ορός γάλακτος, 

βούτυρα, τυριά). Αυγά πτηνών (νωπά, αποξηραµένα, διατηρηµένα). Μέλι φυσικό 

Έντερα, κύστες και στοµάχια ζώων 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται 

αλλού. Ζώα µη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του 

ανθρώπου 

Φυτά ζωντανά και προϊόντα ανθοκοµίας (βολβοί, κόνδυλοι, ρίζες, µοσχεύµατα, 
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φύλλα, κλαδιά) 

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα (νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, 

αποξηραµένα, βρασµένα, σε άρµη, ή κατεψυγµένα- περιλαµβάνονται και όσπρια) 

Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (σε όλες τις 

µορφές) 

Καφές, τσάι και µπαχαρικά, εξαιρέσει του µατέ (κλάση 09.03) (σε όλες τις µορφές) 

∆ηµητριακά (περιλαµβάνονται και σιµιγδάλι, ρύζι, κεχρί) 

Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη  

Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί. 

Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονοµές. 

Πηκτίνη 

Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών λαµβανόµενα δια πιέσεως ή τήξεως 

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα ή τετηγµένα, 

περιλαµβανοµένων και των λιπών πρώτης εκθλίψεως 

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, λάδι µε την ονοµασία saindoux, και ελαιοµαργαρίνη, που 

δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί, ούτε αναµειχθεί, ούτε αλλιώς παρασκευασθεί 

Λίπη και λάδια, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισµένα 

Λάδια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα, καθαρισµένα ή 

εξευγενισµένα 

Λάδια και λίπη, ζωικά ή φυτικά, υδρογονωµένα, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι 

περαιτέρω επεξεργασµένα  

Μαργαρίνη, αποµίµηση χοιρινού λίπους και άλλα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα  

Υπολείµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των λιπαρών ουσιών ή των 
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ζωικών ή φυτικών κεριών 

Παρασκευάσµατα κρεάτων, ψαριών ή µαλακοστράκων, µαλακίων ή άλλων 

ασπόνδυλων υδροβίων (αλλαντικά από κάθε είδος κρέατος, κονσέρβες ψαριών)  

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή σε στερεή 

κατάσταση 

Άλλα ζάχαρα, σιρόπια, υποκατάστατα µελιού, ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα 

Μελάσες έστω και αποχρωµατισµένες 

Ζάχαρα, σιρόπια και µελάσες, αρωµατισµένα ή τεχνητά χρωµατισµένα 

Κακάο σε σπόρους και θραύσµατα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγµένα 

Κελύφη, φλοιοί, µεµβράνες και απορρίµµατα κακάο 

Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων µερών φυτών 

(περιλαµβάνονται διατηρηµένα λαχανικά, όσπρια, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες, 

χυµοί) 

Μούστος σταφυλιών, µερικώς ζυµωθείς, έστω και αν η ζύµωση ανεστάλη µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε εξαίρεση της προσθήκης οινοπνεύµατος 

Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος από νωπά σταφύλια, του οποίου η ζύµωση 

ανεστάλη, έστω και µε προσθήκη οινοπνεύµατος. 

Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοολικού τίτλου, 

λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της 

Συνθήκης, εξαιρουµένων των συµπυκνωµένων εκχυλισµάτων που χρησιµοποιούνται 

για την παρασκευή ποτών 

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών, βρώσιµα 

Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές 

παρασκευασµένες για ζώα 
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Καπνά ακατέργαστα ή µη βιοµηχανοποιηµένα. Απορρίµµατα καπνού 

Φελλός, φυσικός, ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. Φελλός σε θραύσµατα, 

κόκκους ή σκόνη 

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και 

απορρίµµατα από λινάρι. 

Καννάβι ακατέργαστο ή κατεργασµένο, αλλά όχι νηµατοποιηµένο. Στουπιά και 

απορρίµµατα από καννάβι. 

*** Περιλαµβάνονται :  

• Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών, συµβούλων και προγραµµατισµού 

• Προετοιµασία εκδροµών ανάλογα µε τις απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων  

• Προµήθεια εισιτηρίων, πώληση εισιτηρίων (οµαδικών περιηγήσεων κλπ) για 

πακέτα εκδροµών κλπ 

• ∆ραστηριότητες επιχειρήσεων οργανωµένων περιηγήσεων 

• ∆ραστηριότητες τουριστικών οδηγών (ξεναγών) 

 

Επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν πρόταση 

  

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες 

συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

  

• Ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου ή των 

υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία ταξινοµείται στατιστικά σε 

έναν από τους κλάδους του πίνακα που ακολουθεί.  

• Έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους πριν από την 1/01/2003 

• Έχουν την έδρα τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας. 

• Τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 
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• Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κατά  την 

τριετία 2003-2005. 

• Ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Αριθµός 

εργαζοµένων 

στην επιχείρηση 

Απασχολούν 15-250 άτοµα κατά το έτος 2005  

Ο αριθµός των απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον 

αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον 

αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν 

στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί 

ολόκληρο το υπόψη έτος , όπως προκύπτει από το αντίστοιχο 

έντυπο Ε7 της επιχείρησης.( Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν 

ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική 

βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ.)* 

Κύκλος 

εργασιών- 

Ενεργητικό -

απασχόληση 

Ικανοποιούν τα κριτήρια της µικροµεσαίας επιχείρησης 

σύµφωνα µε την σύσταση 2003/361/ΕΚ.** 

Σε κάθε περίπτωση, συµπληρώνεται το υπόδειγµα δήλωσης 

2003/ C 118/ 03, σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την 

ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησης. (η σχετική οδηγία καθώς και 

το υπόδειγµα δήλωσης παρατίθενται συνηµµένα στο 

Παράρτηµα του Οδηγού.) 

  

* Στο έντυπο «Οριστική ∆ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών 

χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές 

Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο 

για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (από 1/1/2005 έως 31/12/2005) από 

κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται 

τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα 

στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα ελεγχθεί ως 

προς τη συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί 
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διαιρώντας το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού 

µε το 300 (όπου 300=25x12(+2) είναι το ισοδύναµο της πλήρους 

απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία 

ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους.  

  

Παράδειγµα : Αν η επιχείρηση έχει το 2005 10 εργαζόµενους µε 300 

ηµεροµίσθια και 10 εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 

5 µήνες, έχει σύνολο ηµεροµίσθιων [(10x300) + (10 x 125)] = 4.250 και άρα 

αριθµό προσωπικού = 4.250/300 =14,16 (µη επιλέξιµη). 

   

** Βασικά στοιχεία της σύστασης 2003/361/ΕΚ 

Ως ΜΜΕ ορίζονται οι ανεξάρτητες , συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες 

επιχειρήσεις οι οποίες: 

• Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους. 

• Έχουν µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ 

ή ενεργητικό µικρότερο από 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

Τα µεγέθη υπολογίζονται µε βάση τα οριζόµενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ . 

Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια 

βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον 

αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο 

άρθρο 2, (σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), η κατάσταση αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της ΜΜΕ, µόνον εάν 

το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά έτη. 

 

Ενέργειες και δαπάνες που επιδοτούνται στον 3ο Κύκλο 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 
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Εγκατάσταση λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για 

ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών 

1.1 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

1.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) 

1.3 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS) 

1.4 Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) 

1.5 Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Systems) 

1.6 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών 

1.7 Συστήµατα υποστήριξης σηµείων λιανικής πώλησης 

1.8 Συστήµατα διαχείρισης έργων 

1.9 Ειδικά πληροφοριακά συστήµατα για ξενοδοχεία ή εστιατόρια 

1.10 Συστήµατα σχεδίασης (CAD) 

1.11 Αυτόµατα συστήµατα δοσοληψιών µε πελάτες – συνεργάτες 

1.12 Συστήµατα διαχείρισης – ασφάλειας πληροφοριών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών µε το µοντέλο του ASP 

2.1 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 
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2.2 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) 

2.3 Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS)< 

2.4 Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRMS) 

2.5 Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών 

2.6 Συστήµατα διαχείρισης έργων 

2.7 Συστήµατα Κρατήσεων Ξενοδοχείων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 

∆ηµιουργία, διαχείριση και διανοµή ηλεκτρονικού περιεχοµένου 

1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων 

1.2 
∆ηµιουργία υπηρεσιών βασισµένων στη διάθεση ψηφιακού 

περιεχοµένου 

1.3 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων 

1.4 Συστήµατα διαχείρισης – ασφάλειας πληροφοριών  

  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Α/Α 

δαπάνης 

Κατηγορία 

δαπάνης 

Ενέργειες 

Κατηγορίας 

1 

Ενέργειες 

Κατηγορίας 

2 

Ενέργειες 

Κατηγορίας 

3 

1 
∆απάνες Προµήθειας 

Εξοπλισµού 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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2 
∆απάνες Λογισµικού 

- Εφαρµογών 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3 
Υπηρεσίες 

Εγκατάστασης 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 

Υπηρεσίες 

Προσαρµογής & 

Παραµετροποίησης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

5 

Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Ψηφιακού 

Περιεχοµένου 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

6 
Υπηρεσίες 

Συµβούλων 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών προτάσεων 

καθορίζονται ως εξής:  

Α/Α   Σ.Β. 

ΟΜΑ∆Α Α 
Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά 

την τελευταία τριετία 
50% 

1 
Υπάρχουσα τεχνοπαραγωγική υποδοµή σε µέσα και 

ανθρώπινο δυναµικό 
20% 

2 
Ρυθµός µεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 

3ετία 
6% 
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3 
Ρυθµός µεταβολής κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά 

την τελευταία 3ετία  
6% 

4 

Μέσος όρος Κυκλοφοριακής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό : Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) κατά την 

τελευταία 3ετία  

6% 

5 
∆ανειακή επιβάρυνση έτους 2005 (δανειακές 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις/ σύνολο πωλήσεων)*100 
6% 

6 
Μεταβολή του προσωπικού µε σχέση µόνιµης εργασίας κατά 

την τελευταία τριετία 
6% 

ΟΜΑ∆Α Β 
Κριτήρια ως προς την ποιότητα του επενδυτικού 

σχεδίου 
50% 

7 

Τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της επένδυσης- βαθµός 

κάλυψης των σχετικών αναγκών της επιχείρησης µε την 

επένδυση 

15% 

8 Πληρότητα σχεδιασµού –προγραµµατισµού επένδυσης 10% 

9 Προκύπτοντα οφέλη  10% 

10 

Ποιοτικό περιεχόµενο της επενδυτικής λύσης 

(Επεκτασιµότητα των προτεινόµενων τεχνολογικών λύσεων -

∆ιαλειτουργικότητα Εφικτότητα τεχνικών λύσεων Ωριµότητα 

υποδοµής) 

15% 

  

Περιφερειακή κατανοµή  

  

Το 50% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος θα αφορά σε 

περιφερειακή κατανοµή σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό 

Περιφέρεια Αττικής 28,0% 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 17,0% 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 8,0% 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 5,0% 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 6,0% 

Περιφέρεια Ηπείρου 4,0% 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6,0% 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 6,0% 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 4,0% 

Περιφέρεια Κρήτης 6,0% 

Περιφέρεια Ιονίου 3,0% 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3,0% 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 4,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 
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Το υπόλοιπο 50% θα διατεθεί κεντρικά για την ένταξη προτάσεων, 

ανεξάρτητα από την περιφέρεια, σύµφωνα µε τη γενική κατάταξη όλων των 

προτάσεων. 

  

Για να ισχύσει η παραπάνω κατανοµή θα πρέπει προτάσεις αντίστοιχες µε το 

κατανεµηµένο ποσό από τις αντίστοιχες περιφέρειες να λάβουν τουλάχιστο το 

50% της κλίµακας βαθµολόγησης. Προτάσεις που δε θα λάβουν το 50% της 

κλίµακας βαθµολόγησης δεν θα ενταχθούν στο πρόγραµµα. 

  

Τυχόν ποσά που δεν θα διατεθούν περιφερειακά θα αθροιστούν στο ποσό που 

θα διατεθεί κεντρικά. (www.info3kps.gr/articleimages/kps_2005_2.doc) 

 

5.6 Leader+ 

Το συνολικό κόστος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εκτιµάται να ανέλθει 

στα 392,6 εκ. Ευρώ περίπου, ενώ το ύψος της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται 

σε 251,18 εκ. Ευρώ, από τα οποία τα 182,90 εκ. Ευρώ αποτελούν την 

κοινοτική συµµετοχή (ταµείο ΕΓΤΠΕ-Π). 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υιοθετεί δυο γενικούς αναπτυξιακούς στόχους, 

που είναι:  

� Η ολοκληρωµένη, υψηλής ποιότητας, αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου 

µέσω πιλοτικών εφαρµογών.  

� Η ενίσχυση της προσπάθειας για άρση της αποµόνωσης των περιοχών σε 

όλα τα επίπεδα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.  

Η πρωτοβουλία LEADER+, η οποία θα εφαρµοσθεί την περίοδο 2000-2006, 

αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια των πρωτοβουλιών LEADER I και II και έχει 

ως βασικό σκοπό την προώθηση της εφαρµογής ολοκληρωµένων, 
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πρωτότυπων στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές της 

Ε.Ε. 

 

Οι γενικές κατευθύνσεις για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας καθορίζονται µε 

την αριθ. Ε(2000)946/14.04.2000 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ε.Ε., βάσει των 

οποίων καταρτίσθηκε το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρωτοβουλίας 

LEADER+. 

 

Το Ε.Π. κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER+ της Χώρας µας θα εφαρµοσθεί σε 

ορεινές περιοχές (που έχουν χαρακτηρισθεί µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ), 

καθώς και νησιωτικές περιοχές, στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη 

κοινωνικοοικονοµική υστέρηση µεταξύ  των αγροτικών περιοχών της Χώρας. 

 

5.6.1 Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού χώρου µέσω της 

πρωτοβουλίας Leader+ 

 

Ο αγροτικός χώρος των κρατών µελών της Ε.Ε. αναµένεται να καταστεί πεδίο 

σηµαντικών αλλαγών στα επόµενα χρόνια τόσο ως προς τα πρότυπα 

παραγωγής, λόγω διαφοροποίησης της ζήτησης από τους Ευρωπαίους 

καταναλωτές, όσο και ως προς την απασχόληση, σαν συνέπεια της 

πολυδραστηριότητας και των νέων ειδικεύσεων. 

 

Για να αντεπεξέλθει η ύπαιθρος στις νέες προκλήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη θα 

πρέπει να κάνει, όπως προαναφέρθηκε, ποιοτική στροφή και να στηρίξει τη 

"διαφοροποίηση της παραγωγής και των µέσων". 

 

Η αναγκαία διαφοροποίηση της παραγωγής και των µέσων, για να είναι 

συµπληρωµατική και αποτελεσµατική, θα πρέπει να αποτελεί προϊόν 



 94 

ορισµένων βασικών αρχών και να συνδυάζει τις παρακάτω προϋποθέσεις, που 

χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία LEADER: 

• Ενεργή συµµετοχή των ανθρώπων της υπαίθρου, για τους οποίους 

γίνονται προσπάθειες ανάκαµψης, στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής τους. 

• ∆ιαχείριση των πόρων της πρωτοβουλίας µέσω της δηµιουργούµενης 

οριζόντιας εταιρικής σχέσης σε κάθε περιοχή παρέµβασης. 

• Ολοκληρωµένος και πολυτοµεακός σχεδιασµός µε παράλληλη διασύνδεση 

των ενεργειών µεταξύ τους. 

• Ανάπτυξη συνεργασιών σε κρατικό ή διακρατικό επίπεδο που συµβάλλει 

στην εξωστρέφεια της κάθε περιοχής και της οικονοµίας της. 

• Νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από δράσεις που στοχεύουν στην πολυαπασχόληση και στην 

πολλαπλή δηµιουργία εισοδήµατος από εναλλακτική ή συµπληρωµατική 

απασχόληση. 

• Ενεργοποίηση και επένδυση της τοπικής ενδογενούς ιδιωτικής 

αποταµίευσης, που αποτελεί τη βάση αυτοτροφοδοτούµενης βιώσιµης 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

∆εδοµένου ότι, κατά την 3η προγραµµατική περίοδο, η λογική της LEADER 

διαχέεται στα mainstream αναπτυξιακά προγράµµατα, η πρωτοβουλία 

LEADER+ καλείται να ανακαλύψει νέους τρόπους, διεξόδους και δεσµούς για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών παρέµβασης της, ιδίως 

µέσω της προώθησης πιλοτικών εφαρµογών, που θα δώσουν τη δυνατότητα 

αύξησης της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων. 

 

Το Συνολικό Κόστος του Προγράµµατος εκτιµάται στα 392,6 εκ. € περίπου, 

ενώ το ύψος της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται σε 251,18 εκατ. €, από τα 

οποία τα 182.900.000 € αποτελούν την κοινοτική συµµετοχή. 

Η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη του τοπικού προγράµµατος Θεσσαλονίκης 

της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader επιχορηγεί επενδύσεις αγροτικού 
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τουρισµού, δράσεις ενίσχυσης µικρών επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα και 

Μουσείων αγροτικής κληρονοµιάς. 

Η τέταρτη αυτή προκήρυξη είναι συνολικής δηµόσιας δαπάνης 1,912 εκ. € και 

αποτελείται από τέσσερις πράξεις.  Οι αιτήσεις υπαγωγής θα υποβάλλονται για 

διάστηµα δύο µηνών από τη δηµοσίευση της προκήρυξης (περίπου ως τις 

αρχές Οκτώβρη) και θα προκριθούν ώριµες προτάσεις για τις οποίες µπορούν 

να υπογραφούν συµβάσεις µέχρι τις 31-12-2006. 

Ο τελευταίος κύκλος της πρωτοβουλίας επιχορηγεί αγροτικού τουρισµού 

επενδύσεις (χώρους εστίασης, µονάδες εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

προϋπολογισµού 967.500€), δράσεις ενίσχυσης µικρών επιχειρήσεων του 

αγροτικού τοµέα (µονάδες οικοτεχνίας- χειροτεχνίας, παραγωγή ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, µεταποίηση προϊόντων ζωικής παραγωγής, ειδών 

διατροφής µετά την πρώτη µεταποίηση, εκτροφεία θηραµάτων, κλπ 

προϋπολογισµού 626.500€) και δράσεις ανάδειξης της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς προϋπολογισµού 200.000€). 

Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 50%, η τελευταία δράση (µουσεία) 

επιχορηγείται µε 75%, ενώ ο µέγιστος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δεν 

µπορεί να ξεπεράσει τα 440.000€. 

 

5.6.2 Σύγκριση της πρωτοβουλίας Leader+ µε παρεµβάσεις του ΚΠΣ 

 

Παρά το πέρασµα της λογικής LEADER στα mainstream προγράµµατα, η 

πρωτοβουλία LEADER+ εξακολουθεί να διαφέρει σε σχέση µε τις παρεµβάσεις 

που χρηµατοδοτούνται από το ΚΠΣ ως προς τη προσέγγιση και το 

περιεχόµενο, τη µεθοδολογία σχεδιασµού και τον τρόπο υλοποίησης. 

Επιγραµµατικά, οι κυριότερες διαφορές σηµειώνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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Α/Α  LEADER + Κ.Π.Σ.

1.

Πιλοτική εφαρµογή πρωτότυπων και 
ολοκληρωµένων στρατηγικών αειφόρου 

ανάπτυξης υψηλής ποιότητας που 
στρέφεται γύρω από ένα θέµα 

συσπείρωσης. 

Εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
µε ισοµερή κατανοµή µεταξύ τοµεακής 

και  χωρικής προσέγγισης.

2.

Συστηµατική και µόνιµη δικτύωση και 
συνεργασία κυρίως για την απόκτηση 
τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή 

εµπειριών.

Η δικτύωση αφορά κυρίως το 
διαχειριστικό επίπεδο.

3.

Μικρές επενδύσεις που δηµιουργούν 
έναν παραγωγικό ιστό σε τοπικό επίπεδο,  
εξασφαλίζοντας µεγαλύτερες προοπτικές 

παραµονής του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο.

Έργα βασικών και λοιπών υποδοµών και 
επενδύσεων µεγαλύτερου σχετικά 
προϋπολογισµού και συνήθως 
υπερτοπικού χαρακτήρα.

4.

Ο τοπικός πληθυσµός µέσω των 
εκπροσώπων του αποφασίζει για την 

ανάπτυξη  της περιοχής του.

Ο προγραµµατισµός της ανάπτυξης των 
περιοχών εξειδικεύεται από τις κεντρικές 

ή περιφερειακές αρχές µέσω 
διαβουλεύσεων µε τοπικούς, 

αναπτυξιακούς και κοινωνικούς εταίρους.

5. Σχεδιασµός “εκ των κάτω" Σχεδιασµός από τις ∆ηµόσιες Αρχές

6.

Ολοκληρωµένος και πολυτοµεακός 
σχεδιασµός µε διασύνδεση τοµέων και 

δράσεων µεταξύ τους σε τοπικό επίπεδο.

Σχεδιασµός αναπτυξιακών παρεµβάσεων 
µε ισοµερή κατανοµή µεταξύ τοµεακής 

και χωρικής προσέγγισης.

7.

Πλήρως αποκεντρωµένη διαχείριση των 
προγραµµάτων από τις Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης που αναδεικνύονται µετά από 
διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης 
και είναι υπεύθυνες για τις επιλογές των 
δικαιούχων και την τήρηση των κανόνων

Η διαχείριση των προγραµµάτων γίνεται 
από ∆ηµόσιους Φορείς (Κεντρικές ή 
Περιφερειακές Αρχές) που έχουν την 
αρµοδιότητα και την ευθύνη των 
αποφάσεων και της υλοποίησης.

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Β. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

 

Βασικότερη διαφοροποίηση της LEADER+ σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που 

χρηµατοδοτούνται από το ΚΠΣ είναι η "πιλοτική εφαρµογή". 

 

Στα πλαίσια αυτά, η πρωτοβουλία: 

• ενθαρρύνει τις υποδειγµατικές τοπικές πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης, 
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• στηρίζει δράσεις καινοτόµου, υποδειγµατικού και µεταβιβάσιµου χαρακτήρα, 

οι οποίες παρουσιάζουν τις νέες οδούς που µπορεί να ακολουθήσει η αγροτική 

ανάπτυξη, 

• στηρίζει τις ανταλλαγές εµπειριών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της 

συστηµατικής και µόνιµης δικτύωσης και συνεργασιών. 

 

Εξάλλου, η LEADER+ παρουσιάζει ευρύτερο πεδίο επιλεξιµότητας σε σχέση µε 

αυτό των προγραµµάτων του Κ.Π.Σ. και ειδικότερα των ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη-

Ανασυγκρότηση της υπαίθρου" και των Π.Ε.Π., τα οποία στηρίζονται και 

υλοποιούνται µε βάση τις αρχές και τα πρότυπα της LEADER. 

 

Έτσι, για παράδειγµα, η LEADER+ µπορεί να καλύψει θέµατα 

επιχειρηµατικότητας ΕΤΠΑ ή ανθρωπίνων πόρων ή ευρύτερες ολοκληρωµένες 

παρεµβάσεις σε οικιστικό αγροτικό σύνολο, θέµατα συνεργασιών και 

δικτυώσεων, παρεµβάσεις στις περιοχές NATURA 2000 εκτός δασικών ή 

γεωργικών εκτάσεων, δράσεις προβολής και ανάδειξης της ποιότητας και της 

συνολικής εικόνας των αγροτικών περιοχών κ.λπ. (www.leader-plus.gr) 

 

5.7 ΕΟΜΜΕΧ 

5.7.1 Εγγυητικές επιστολές 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

(ΕΟΜΜΕΧ) µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων της χώρας µας στις δηµόσιες προµήθειες, χορηγεί από το 1985 

εγγυητικές επιστολές (ε.ε.) για λογαριασµό τους και σε Συνεταιρισµούς ή σε 

Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχουν ΜΜΕ. 

Για τη χορήγηση της εγγυητικής επιστολής διερευνάται η τεχνολογική, 

παραγωγική και οικονοµική επάρκεια της επιχείρησης να εκτελέσει µε επιτυχία 

παραγγελία για την οποία χορηγείται η εγγυητική επιστολή και όχι η 
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δυνατότητά της να παράσχει πλήρεις εξασφαλίσεις έναντι των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

Οι χορηγούµενες εγγυητικές επιστολές καλύπτονται µε την εγγύηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και εκδίδονται σύµφωνα µε τον κανονισµό που έχει 

εγκρίνει το το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.  

Η επιχείρηση υποβάλλει το αίτηµά της µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

όπως περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης, στις Υπηρεσίες του ΕΟΜΜΕΧ 

Α.Ε. 

Το αίτηµα αξιολογείται (ανά ε.ε και όχι πλαφόν) από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 

και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τα αρµόδια Όργανα, που είναι η Τριµελής 

Επιτροπή και το ∆.Σ του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε , ανάλογα µε το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής. 

Ο χρόνος απόκρισης του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε στα αιτήµατα χορήγησης εγγυητικών 

επιστολών είναι, ανάλογα µε το Οργανο έγκρισης, από 5–15 ηµέρες. 

Ο ΕΟΜΜΕΧ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει τους όρους χορήγησης των 

εγγυητικών επιστολών χωρίς προειδοποίηση. 

5.7.2 Αποζηµιώσεις επιχειρήσεων 

Ο ΕΟΜΜΕΧ ορίσθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.2459/97 ως ο αρµόδιος φορέας 

της Πολιτείας για την καταβολή των αποζηµιώσεων στις βιοµηχανικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εµπορικά καταστήµατα, αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 

άλλες επιχειρήσεις και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται 

από φυσικές καταστροφές, εκτός σεισµών. 

Η αποζηµίωση παρέχεται για την αντιµετώπιση ζηµιών που αφορούν σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες, εµπορεύµατα 

και φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης τα οποία 

καταστράφηκαν ολοσχερώς 
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Για την αποζηµίωση των επιχειρήσεων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Επιτροπές της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν τις 

ζηµίες που προκλήθηκαν σε κάθε επιχείρηση.  

• Οι καταστάσεις µε τα στοιχεία των πληγέντων και το ύψος των ζηµιών που 

καταγράφησαν υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

κοινοποιούνται στα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. για την έκδοση των 

σχετικών αποφάσεων.  

• Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε εκδίδει απόφαση οριοθέτησης της περιοχής η οποία έχει 

πληγεί.  

• Εν συνεχεία µε ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 

εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που προσδιορίζει το ποσοστό αποζηµίωσης και το 

ύψος των κονδυλίων για την αποζηµίωση των πληγέντων  

• Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποστέλλει 

στον ΕΟΜΜΕΧ κατάσταση µε πλήρη στοιχεία επωνυµίας και διεύθυνσης και 

ποσό καταγεγραµµένης ζηµίας ανά δικαιούχο.  

• Ο ΕΟΜΜΕΧ προβαίνει σε ενέργειες ένταξης και κατανοµής των 

προβλεπόµενων πιστώσεων και σε έκδοση της απόφασης καταβολής των 

αποζηµιώσεων.  

Με ευθύνη του ΕΟΜΜΕΧ ενηµερώνονται οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να εισπράξουν την αποζηµίωση. 

(www.eommex.gr). 

 

5.8 Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006)- Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" 

 

Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης άρχισε να τρέχει από το 2000 και αρχικά 

ήταν να ολοκληρωθεί το 2006. Όµως φτάνοντας ήδη στο 2006 το χρονικό 

περιθώριο για την υλοποίησή του καθίσταται ασφυκτικό αφού υπάρχουν 
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αρκετά προγράµµατα τα οποία ακόµα δεν έχουν υπογραφεί οριστικά για την 

χρηµατοδότησή τους. Αν αναλογισθεί κανείς ότι σε πέντε χρόνια εντάχθηκαν 

στο πλαίσιο έργα συνολικής αξίας που αγγίζει το 65% της δηµόσιας δαπάνης 

και τους υπόλοιπους µήνες θα πρέπει να υπογραφούν συµβάσεις για το 

υπόλοιπο 35% καθιστά αδύνατη την πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση του 

προγράµµατος µέσα στα αρχικά χρονικά πλαίσια εκτός και αν χορηγηθεί 

κάποια παράταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Μάιο του 2005 το ποσοστό 

των συµβασιούχων έργων ήταν 52% το Νοέµβριο του 2005 αυξήθηκε στο 

54% και στο τέλος Μαρτίου στο 65%. Επίσης και η απορροφητικότητα των 

ήδη παρεχόµενων επιχορηγήσεων µπορεί να θεωρηθεί µικρή αφού βρίσκεται 

σε χαµηλά επίπεδα της τάξης των 45% και πρέπει να ολοκληρωθεί η 

απορρόφησή τους µέχρι τις 31/12/2008 που φτάνει το ύψος των 20 δις ευρώ. 

Την καλύτερη  επίδοση παρουσιάζει το πρόγραµµα Απασχόλησης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης µε 77% και στην συνέχεια ακολουθεί το 

πρόγραµµα ανταγωνιστικότητας, αγροτικής ανάπτυξης και η εκπαίδευση ενώ 

στο άλλο άκρο δηλαδή αυτό µε την χαµηλότερη επίδοση βρίσκεται το 

πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας. Πρέπει να τονισθεί ότι µεγάλο µέρος από την 

χρηµατοδότηση συνεχίζεται να χάνεται  στο κτηµατολόγιο, στους οδικούς 

άξονες όπου το ποσό των απωλειών εκτιµάται ότι το 2008 θα αγγίξει τα 

1.378.918.255 ευρώ, και τέλος στα έργα των σιδηροδρόµων. 

 

Παρακάτω φαίνεται οι συνολικές εισπράξεις που έκανε η Ελλάδα κατά την 

διάρκεια του 2001 έως το 2005.  
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Ο τρόπος αξιοποίησης των πόρων είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση και 

αποτελεί προϋπόθεση για µία µόνιµη ανάπτυξη. Αν, για παράδειγµα η Ελλάδα 

αξιοποιούσε κατάλληλα τους κοινοτικούς της πόρους που της παρέχονταν από 

το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης θα είχε υψηλότερη σωρευτική 

ανάπτυξη κατά 4,2%. 

 

Από το  2007 και µέχρι το 2013 µπαίνει σε λειτουργία το τέταρτο κοινοτικό 

πλαίσιο στήριξης όπου περιφέρεια, ανθρώπινοι πόροι και τεχνολογίες είναι 

τρεις από τους κυριότερους άξονες που θα δοθούν προσοχή. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό θα καταβληθεί προσπάθεια για µείωση της γραφειοκρατίας και 

για αύξηση της διαφάνειας. Η χρηµατοδότηση για την χώρα µας ανέρχεται 

στα  20,1 δις. ευρώ εκ των οποίων µεγάλο ποσοστό θα διοχετευθεί στην 

περιφέρεια και αυτό γιατί ορισµένες από τις µεγαλύτερες περιοχές που 

πήγαιναν τα κονδύλια όπως είναι η Αττική πλέον εµφανίζουν υψηλότερο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ από τον µέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα µέχρι τις αρχές του 2006 

θα πρέπει να καταθέσει ένα νέο κείµενο προγραµµατισµού, µε τη µορφή ενός 

Σχεδίου Ανάπτυξης, όπου θα περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της 

χώρας µας σε εθνικό, τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο. 
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5.8.1 Πρόγραµµα "Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας" 

∆΄κύκλος 

To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - καλεί τις 

ενδιαφερόµενες να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - ∆΄ κύκλος. 

Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 “Ενθάρρυνση 

επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ενώ να σηµειωθεί 

ότι η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει στις 13/5/2005 

Η συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο κατά 35%.  Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση 

των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των 

διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο 

ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 

ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των 

αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-

οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των γυναικών µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη 

δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της Μεταποίησης και τις 

λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν γυναίκες που γεννήθηκαν από το 

1950 µέχρι και το 1987, είναι άνεργες, µισθωτές ή ελεύθερες επαγγελµατίες 
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και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από 

01.01.2004 έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης -προδηµοσίευσης του 

προγράµµατος. 

 

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του 

συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 

πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ για τον τοµέα της 

Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ για τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες, 

µε κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ.  Για το 

πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 

minimis), που σηµαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα αυτό 

αθροιστικά σε µια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 

Ευρώ. 

Οι όροι του προγράµµατος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και 

διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισµό 

Υλοποίησης του προγράµµατος. (www.antagonistikotita.gr). 

 

5.8.2 Πρόγραµµα "Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηµατικότητας" 

∆΄ Κύκλος 

To ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας - καλεί τους 

ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - ∆΄ κύκλος. 

Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 “Ενθάρρυνση 

επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητας του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Η συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο κατά 35%.  Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση 
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των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των 

διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο 

ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 

ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των 

αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-

οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των νέων (άνδρες ή γυναίκες), µέσω χρηµατοδοτικών 

ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της Μεταποίησης και τις 

λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν νέοι και νέες που γεννήθηκαν 

από το 1966 µέχρι και το 1987, είναι άνεργοι, µισθωτοί ή ελεύθεροι 

επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το 

διάστηµα από 01.01.2004 έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης - 

προδηµοσίευσης του προγράµµατος.  Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα 

επιλεγούν θα ανέλθει στο 50% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

150.000 ΕΥΡΩ για τον τοµέα της Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ για τις 

λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες, µε κατώτατο όριο για όλες τις περιπτώσεις 

τα 30.000 ευρώ. 

 

Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 

minimis), που σηµαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα αυτό 

αθροιστικά σε µια τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 

Ευρώ.  Οι όροι του προγράµµατος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια 

και διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισµό 

Υλοποίησης του προγράµµατος. (www.antagonistikotita.gr). 
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5.8.3 Πρόγραµµα "Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορίου" 

Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.11 “Ενίσχυση Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τοµέα” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητας του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση προτάσεων συνολικού 

προϋπολογισµού 200.000.000,00 ευρώ ο οποίος αναλύεται σε ευρώ 

80.000.000,00 συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση και 120.000.000,00 ευρώ 

ιδιωτική συµµετοχή. Η συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 50% και 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 50%. 

 

Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον 

αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων 

περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοηµένων 

περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην 

ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά 

καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-οικονοµική 

ανασυγκρότηση των περιφερειών. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση 

υφιστάµενων πολύ µικρών επιχειρήσεων του εµπορίου µέσω της ενίσχυσης 

ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, που αποσκοπούν: 

• στην αναβάθµιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εµπορική 

δραστηριότητα, στον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό τους, στην 

ένταξη µίας µεµονωµένης εµπορικής επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων µε τη µορφή της δικαιόχρησης (franchising),  

• στην προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που 

µπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγµατοποίηση των αγορών 
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από τους προµηθευτές, είτε στην από κοινού εκµετάλλευση αποθηκευτικών 

χώρων ή / και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων ή / και δηµιουργία κοινών 

δικτύων διανοµής.  

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων από εµπορικές επιχειρήσεις που 

έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2002 και απασχολούσαν το 2004 από 1-

9 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, εκφραζόµενα σε ετήσιες µονάδες 

εργασίας. 

 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί σχέδια µεµονωµένων και συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων (τουλάχιστον 8) ως εξής:  

• τα σχέδια των µεµονωµένων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται 

εντός 5 (πέντε) µηνών από την ηµεροµηνία έγγραφης ενηµέρωσης της 

επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισµού των 

υποβαλλόµενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το κατώτερο και 100.000,00 €, 

το ανώτατο.  

• τα σχέδια των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων θα πρέπει αν 

ολοκληρώνονται εντός 8 (οκτώ) µηνών από την ηµεροµηνία έγγραφης 

ενηµέρωσης της επιχείρησης για την έγκρισή της, το όριο του 

προϋπολογισµού των υποβαλλόµενων σχεδίων να είναι 40.000,00 € το 

κατώτερο και 150.000,00 €, το ανώτατο, ανά επιχείρηση.  

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 40% του 

συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.  Για το πρόγραµµα ισχύει ο 

Κανονισµός (ΕΚ) 69/2001 για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), 

που σηµαίνει ότι µία επιχείρηση δεν µπορεί µέσα σε µία τριετία να λάβει - στο 

πλαίσιο προγραµµάτων που διέπονται από τον παραπάνω κανονισµό- δηµόσια 

χρηµατοδότηση άνω των 100.000,00 €.  Οι όροι του προγράµµατος 

(προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, κ.λπ.) 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος. 

(www.antagonistikotita.gr). 
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5.8.4 Πρόγραµµα "Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Ατόµων µε 

Αναπηρίες" Γ'κύκλος 

 

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – καλεί τους 

ενδιαφεροµένους να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» – Γ΄ κύκλος. 

Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 «Ενθάρρυνση 

επιχειρηµατικότητας οµάδων πληθυσµού» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητας του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Η συνολική δήµοσια χρηµατοδότηση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 65% και από το Ελληνικό 

∆ήµοσιο κατά 35%.  Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η συµβολή στην άµβλυνση 

των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο µεταξύ των 

διαφόρων περιφερειών, στη µείωση της καθυστέρησης των λιγότερο 

ευνοηµένων περιφερειών, στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών 

ανισοτήτων στην ΕΕ, στην ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των 

αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών καθώς και στην κοινωνικο-

οικονοµική ανασυγκρότηση των περιφερειών. 

 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρίες µέσω χρηµατοδοτικών 

ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της Μεταποίησης του 

Εµπορίου των Υπηρεσιών και του Τουρισµού. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν άτοµα που γεννήθηκαν από το 

1950 µέχρι και το 1987, είναι άνεργοι, µισθωτοί, ή ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από 

01.06.2004 έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. 
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Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του 

συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της 

πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150.000 ΕΥΡΩ για τον τοµέα της 

Μεταποίησης και τα 100.000 ΕΥΡΩ για τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες, 

µε κατώτερο όριο για όλες τις περιπτώσεις τα 30.000 ευρώ. 

 

Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de 

minimis), που σηµαίνει ότι οι επιχορηγήσεις που δίδονται µε τον κανόνα αυτό 

αθροιστικά σε µία τριετία δεν πρέπει να υπερβούν ανά δικαιούχο τα 100.000 

Ευρώ. 

Οι όροι του προγράµµατος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, κριτήρια και 

διαδικασίες επιλογής, κλπ) παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισµό 

Υλοποίησης του προγράµµατος. (www.antagonistikotita.gr). 

 

5.8.5 Πρόγραµµα: “Κατάρτιση Επιχειρηµατιών και Εργαζοµένων σε 

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Εµπορικού Τοµέα, για την 

αύξηση της Ανταγωνιστικότητάς τους” -Α’ κύκλος 

Ο ΕΟΜΜΕΧ, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους ότι το Πρόγραµµα: 

«Κατάρτιση Επιχειρηµατιών και Εργαζοµένων σε Μικρές και Πολύ µικρές 

Επιχειρήσεις του Εµπορικού Τοµέα για την αύξηση της Ανταγωνιστικότητάς 

τους» θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία της προκήρυξης Ανοιχτού ∆ηµόσιου 

∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο επιλογής 

αναδόχων τη συµφερότερη προσφορά. 

 

To πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 8.2.∆ράση 8.2.6 Πράξη 1 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι δώδεκα εκατοµµύρια 

ευρώ (12.000.000), και η πράξη χρηµατοδοτείται στο σύνολό της από 
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δηµόσια δαπάνη ως εξής: ποσοστό 75% ήτοι εννέα εκατοµµύρια ευρώ 

(9.000.000) από Κοινοτική Συµµετοχή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο- ΕΚΤ) και 

το υπόλοιπο 25% ήτοι, τρία εκατοµµύρια ευρώ (3.000.000) από Εθνική 

Συµµετοχή (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων –Π∆Ε). 

 

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην αναβάθµιση του στελεχιακού και εργατικού 

δυναµικού των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εµπορικού Τοµέα 

της Χώρας, στην βελτίωση της τεχνογνωσίας των εργαζοµένων και της 

ικανότητας τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της οικονοµίας, στην αύξηση 

της ικανότητας προσαρµογής και των δυνατοτήτων απασχόλησης των 

εργαζοµένων και ιδιαίτερα των νέων µε στόχο την ευελιξία τους, στην 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εµπορικών επιχειρήσεων της χώρας 

µέσω της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού τους. 

 

∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν µόνο τα Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία έχουν πιστοποιηθεί στο θεµατικό πεδίο 

«Επαγγέλµατα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης» σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

υπ΄αριθ. 110327/14-02-05 (ΦΕΚ 230/Β/21-02-05) Κοινής Απόφασης 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ)». 

 

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων (ΚΕΚ) 

ολοκληρώθηκε την 08/05/2006 και ώρα 14.30. 

 

Η αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

τα προς συµπλήρωση έντυπα για την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται 

στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και τα συνηµµένα Παραρτήµατά της. 

(www.antagonistikotita.gr). 
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5.8.6 Πρόγραµµα "Ενίσχυση επαρχιακού τύπου για 

ηλεκτρονικοποίηση -ψηφιοποίηση επιχειρηµατικών λειτουργιών" 

 

Το Πρόγραµµα αποσκοπεί: 

• Στον Εκσυγχρονισµό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων µε την 

χρηµατοδότηση της εισαγωγής και εφαρµογής εργαλείων πληροφορικής στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 

• Στην Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόµων 

εφαρµογών πληροφορικής στην παραγωγή, ενηµέρωση και επικοινωνία 

όπως:• Στην βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει 

της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρµογών σε θέµατα καταχώρισης, 

αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως 

ανταγωνιστικές, βιώσιµες Επιχειρήσεις. 

• Στην βελτίωση των κτιριακών υποδοµών των γραφείων και των 

εγκαταστάσεων. 

• Στην υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόµες µεθόδους παραγωγής 

των φύλλων του εντύπου ώστε να ανταποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις 

της ταχείας µετάδοσης της πληροφορίας.  Το πρόγραµµα αφορά την 

οικονοµική ενίσχυση επιχειρήσεων για την προµήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού, λογισµικού, υπηρεσιών διαδικτύου, και βασικού εξοπλισµού 

γραφείου (έπιπλα-σκεύη) καθώς και σύσταση και υλοποίηση της µελέτης για 

την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα.  Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται κατά 

50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 

50% από Εθνική Συµµετοχή. Η ∆ηµόσια ∆απάνη ανέρχεται περίπου στα 

3.000.000 ΕΥΡΩ. 

• Ο ανώτατος υποβαλλόµενος και επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 

ανέρχεται σε 20.000€ ανά πρόταση. 

• Η δηµόσια χρηµατοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 

• Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του 

επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. «Αρχή Εφαρµογής» του προγράµµατος 

είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ∆ιεύθυνση 
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Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που παρακολουθεί και εποπτεύει τον 

τρόπο υλοποίησής του. «Φορέας Υλοποίησης-Τελικός ∆ικαιούχος» του 

προγράµµατος είναι ο Ελληνικός Οργανισµός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων 

και Χειροτεχνίας Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε), που έχει την ευθύνη της 

διαχείρισης και της παρακολούθησης υλοποίησης του προγράµµατος.  

«Σύµβουλος Υλοποίησης» του προγράµµατος είναι η Γενική Γραµµατεία 

Ενηµέρωσης - Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας.  Οι επιλέξιµες εφηµερίδες, θα 

πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, είτε των ηµερησίων είτε των εβδοµαδιαίων και 

να ανήκουν στις εφηµερίδες του περιφερειακού τύπου. Παράλληλα θα πρέπει 

επίσης οι εφηµερίδες να εκδίδονται τουλάχιστον για ένα έτος, έως την έναρξη 

του προγράµµατος. 

 

Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν θα πρέπει να έχει 

λάβει επιχορηγήσεις από Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που 

εµπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την 

αιτούµενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ.  Οι δαπάνες των 

επενδυτικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιµες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

της παρούσας πρόσκλησης.  Οι ενδιαφερόµενοι θα συντάσσουν την πρότασή 

τους στα ειδικά έντυπα που διανέµονται µαζί µε τον οδηγό του 

προγράµµατος, ο οποίος περιλαµβάνει, τις προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, 

κριτήρια και διαδικασίες επιλογής κ.λ.π του προγράµµατος. 

(www.antagonistikotita.gr). 

 

5.9 Γ’ ΚΠΣ (2000-2006)- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της 

Πληροφορίας " 

 

Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και 

ολοκληρωµένο, έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την 

ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το ΕΠΚτΠ έχει καινοτόµο και 

οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. 
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Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε 

διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να 

µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην 

Ελλάδα.  

Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής 

Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να 

επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope 

και του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2000. (www.ekt.gr) 

5.9.1 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) 

Στόχος του προγράµµατος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (e-business) είναι η 

προώθηση των συνεργασιών  των επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς σε 

έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης µακροχρόνιας εµβέλειας µε σκοπό 

την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιµετώπιση των 

κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας. 

Οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκονται µέσω του προγράµµατος είναι: 

• Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρµογή εργαλείων ηλεκτρονικού επιχειρείν 

για την υιοθέτηση και ολοκλήρωση σύγχρονων επιχειρησιακών και 

διεπιχειρησιακών στρατηγικών   

• Η έρευνα και εφαρµογή νέων επιχειρηµατικών µοντέλων ηλεκτρονικού 

εµπορίου  

• Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εφαρµογή εργαλείων φιλικών προς το χρήστη  

• Η ανάπτυξη επιδεικτικών έργων για την υποστήριξη  της πρόσβασης των 

Μ.Μ.Ε στην ψηφιακή οικονοµία  

• Η έρευνα η ανάπτυξη και η εφαρµογή µοντέλων για τις κοινωνικοοικονοµικές 

επιπτώσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν   
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Τα έργα αναλαµβάνονται από συµπράξεις µεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών 

κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων και άλλων 

ενδιαφεροµένων φορέων µε στόχο  την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονοµίας, (κυρίως των ΜΜΕ σύµφωνα µε 

τον ορισµό που δίδεται από τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 70/01 

[βλ. ΕΕ L 10/ 13.01.2001 σελ.33]).  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 17.608.000 

Ευρώ, εκ των οποίων 8.804.000 Ευρώ αποτελούν  ∆ηµόσια ∆απάνη. 

(www.gsrt.gr) 

5.9.2 ΗΡΩΝ-π 

Στο πρόγραµµα ΗΡΩΝ-π µπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές 

δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας,  

Το πρόγραµµα ΗΡΩΝ-π καλύπτει µέρος του µισθολογικού κόστους που 

προκαλεί η απασχόληση νεοπροσλαµβανόµενων ερευνητών και τεχνικών σε 

ερευνητικά έργα, σε επιχειρήσεις για ελάχιστο διάστηµα 18 µηνών και µέγιστο 

διάστηµα 36 µηνών. Τα ερευνητικά έργα υποχρεωτικά περιλαµβάνουν  

δραστηριότητες είτε βιοµηχανικής έρευνας είτε προανταγωνιστικής ανάπτυξης.  

Ως ερευνητές  νοούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Οι ερευνητές 

µπορεί να προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως τεχνικό και 

υποστηρικτικό προσωπικό των ερευνητών στα συγκεκριµένα προγράµµατα 

θεωρούνται οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (µε µεταπτυχιακό ή µη τίτλο), ΙΕΚ, σχολών 

µαθητείας και πολυκλαδικών λυκείων, ΤΕΛ ή ΤΕΕ. Η συµµετοχή ερευνητών 

(κατόχων αναγνωρισµένων διδακτορικών τίτλων) στο πρόγραµµα ΗΡΩΝ-Π 

είναι υποχρεωτική.  Ο µέγιστος αριθµός ερευνητών που µπορεί να 

επιχορηγηθεί ανά επιχείρηση είναι τρεις και ο µέγιστος αριθµός τεχνικού και 

υποστηρικτικού προσωπικού είναι δύο. Ο αριθµός του τεχνικού και 

υποστηρικτικού προσωπικού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό 
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των ερευνητών µείον ένα δηλαδή για 3 ερευνητές µπορεί να 

χρηµατοδοτηθούν 2 τεχνικοί, για 2 ερευνητές 1 τεχνικός, κλπ. 

Το µέγιστο ποσό που µπορεί να χρεωθεί ανά εργαζόµενο στο πρόγραµµα ως 

ετήσιο µισθολογικό κόστος είναι:  

• 30.000€ για τους  κατόχους διδακτορικού διπλώµατος  

• 22.000€ για τους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

• 15.000€ για τους υπόλοιπους  

Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του µισθολογικού κόστους των νέων 

ερευνητών και τεχνικών µπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του 

µισθολογικού κόστους για αναλώσιµα και µετακινήσεις που σχετίζονται µε το 

έργο. 

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% των επιλέξιµων δαπανών 

για έργα βιοµηχανικής έρευνας ενώ για έργα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό 

στάδιο, ποσοστό έως 45% για ΜΜΕ και έως 35% για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται ότι η ιδιωτική συµµετοχή της αναδόχου εταιρείας 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του µέσου κύκλου εργασιών των 

τελευταίων 3 χρόνων. Στην περίπτωση νέας εταιρείας θα λαµβάνονται υπόψη 

όσοι ισολογισµοί υπάρχουν και εάν δεν υπάρχουν ισολογισµοί,  το ύψος του 

µετοχικού κεφαλαίου.   

 

∆εδοµένου ότι  οι ρυθµοί της οικονοµικής ανάπτυξης σχετίζονται άµεσα µε την 

ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, µία σηµαντική προτεραιότητα 

της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η 

δηµιουργία κινήτρων για την ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων από τις 

επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το  πρόγραµµα ΗΡΩΝ-Π. 

Ειδικότερα οι στόχοι τους είναι:  

• Η αναβάθµιση της σηµασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης 

ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης  
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• Η αύξηση της απασχόλησης ερευνητών και τεχνικών στις επιχειρήσεις, η 

αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού των επιχειρήσεων και η µείωση του 

χάσµατος ανάµεσα στην έρευνα που διενεργείται αφενός στις επιχειρήσεις και 

αφετέρου στους δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς .  

• Η απόκτηση επαγγελµατικής πείρας των ερευνητών σε επιχειρήσεις  

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη νέων ή 

βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη αξία, η 

ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές.  

• Η µεταφορά και προσαρµογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς 

κλάδους της βιοµηχανίας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής 

καινοτοµίας.  

Τα συγκεκριµένα προγράµµατα έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και έχει εγκριθεί το καθεστώς της κρατικής ενίσχυσης στο οποίο αποσκοπούν.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ΗΡΩΝ-Π που εντάσσεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» είναι τουλάχιστον 

23.478.000 €. Η δηµόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε  11.739.000 €.  

 

Πρόκειται για ανοιχτή προκήρυξη. Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται 

καθηµερινά από 1η Φεβρουαρίου  έως 30η Ιουνίου και από 1η Σεπτεµβρίου 

έως 30η Νοεµβρίου κάθε έτους και αξιολογούνται συνεχώς µέχρι την 

εξάντληση των σχετικών κονδυλίων. (www.gsrt.gr) 

 

5.9.3 ∆ικτυωθείτε 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ενώ η διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων για τον Β' Κύκλο του Προγράµµατος έληξε την 

9/12/2005. 
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Οι νέες τεχνολογίες της “Κοινωνίας της Πληροφορίας” διαφοροποιούν το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις µικρές επιχειρήσεις. Παρουσιάζονται 

καινούργιες δυνατότητες οι οποίες αλλάζουν ή αναιρούν τις κλασικές µορφές 

της παραγωγικής και εµπορικής πρακτικής. 

∆ραστηριότητες όπως: 

• η προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο και 

περισσότερους νέους και παλαιούς πελάτες  

• το “άνοιγµα” σε ξένες αγορές  

• η πληροφόρηση και η γρήγορη επικοινωνία µε συνεργάτες, προµηθευτές, 

πελάτες, προσωπικό  

• η αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά και επιχειρηµατικών συνεργασιών 

αντιµετωπίζονται σήµερα και “ηλεκτρονικά”. 

 

Το έργο «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» είναι ένα πρόγραµµα που ενισχύει τον µικρό 

επιχειρηµατία στη χρήση των νέων τεχνολογιών δίνοντάς του τα κατάλληλα 

εργαλεία και γνώσεις. Το έργο αυτό εντάσσεται στο µέτρο 3.2 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ΄ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, µε φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ, και 

συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στόχος του Β΄ κύκλου του προγράµµατος 

είναι η ενίσχυση 16.000 µικροµεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο 2004 έως 

2006 συνολικού προϋπολογισµού 49.585.185 €. 

 

Για να εξοικειωθούν οι µικρές επιχειρήσεις µε την ψηφιακή οικονοµία και να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο.  

 

Αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε» µπορούν να 

υποβάλλουν φορείς, µεµονωµένες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, 

που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα νόµιµα στην 

Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι 
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επιχειρήσεις ή οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, για τους οποίους συντρέχουν 

αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης ο φορέας 

έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον µία (1) διαχειριστική χρήση.  

• Ο κύκλος εργασιών του φορέα κατά την τελευταία ολοκληρωµένη 

διαχειριστική χρήση πρέπει να είναι µικρότερος η ίσος των 600.000 € 

(εξακοσίων χιλιάδων ευρώ). 

• Εάν η τελευταία κλεισµένη χρήση δεν αντιστοιχεί σε δώδεκα µήνες, το 

ποσό θα ανάγεται σε περίοδο 12 µηνών, προτού συγκριθεί µε το ανώτατο 

επιτρεπόµενο όριο.  

• Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο φορέα κατά την 

τελευταία ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση πρέπει να είναι µικρότερος η 

ίσος των δέκα (10) ατόµων (0-10 άτοµα). Ως εργαζόµενοι νοούνται τα άτοµα 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (που συνδέονται µε την επιχείρηση µε 

σύµβαση εργασίας) και για τους οποίους υπάρχει η υποχρέωση από την 

επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς 

και φόρου εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες.  

• Ο κλάδος δραστηριότητας του φορέα δεν εµπίπτει στις εξαιρούµενες 

κατηγορίες δραστηριότητας του Προγράµµατος, (εξαιρέσεις λόγω του 

καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis).  Ο έλεγχος των επιλέξιµων – 

εξαιρούµενων δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση τους Κωδικούς Αριθµούς 

∆ραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑ∆) του εντύπου Ε3 τη φορολογικής 

δήλωσης.  

• Ο φορέας κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από 

Προγράµµατα και ∆ράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εµπίπτουν στον κανόνα 

De minimis, τα οποία αθροιστικά µαζί µε την αιτούσα επιχορήγηση 

υπερβαίνουν τα 100.000 Ευρώ.  Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση που 

υποβάλλει σχετική αίτηση στο Πρόγραµµα, συµπληρώνει σχετική Υπεύθυνη 

∆ήλωση.  

Ο φορέας δεν µπορεί να χρηµατοδοτηθεί για δαπάνη που έχει επιχορηγηθεί 

στον προηγούµενο κύκλο του προγράµµατος πριν την πάροδο δύο ετών. 
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Κάθε επιχείρηση που δύναται να ενταχθεί στο πρόγραµµα χρηµατοδοτείται για 

την προµήθεια εξοπλισµού και υπηρεσιών µε ποσοστό 40% των επιλέξιµων 

δαπανών και µέχρι του ποσού των 1.250 € ως ακολούθως: 

 

Καλάθι Ι: Προµήθεια του ελάχιστου αναγκαίου εξοπλισµού και σύνδεση στο 

διαδίκτυο για δύο χρόνια. 

Καλάθι ΙΙ: Ανάπτυξη εταιρικής παρουσίασης εµπορικής ιστοσελίδας στο 

διαδίκτυο, συντήρηση και φιλοξενία των ιστοσελίδων για δύο χρόνια σε 

παροχέα σχετικών υπηρεσιών. 

 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του Προγράµµατος για κάθε ένα από τα καλάθια 1 και 2 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα Α. Οι επιχειρήσεις δύνανται να 

υποβάλλουν αίτηση ταυτόχρονα και για τα δύο καλάθια (2 αιτήσεις).  Η 

προµήθεια του εξοπλισµού και των υπηρεσιών µπορεί να γίνει µετά την 

υποβολή της αίτησης (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές) µε την 

ευθύνη του αιτούντος και το αργότερο σε 4 µήνες από την ηµεροµηνία της 

έγκρισης και χωρίς δικαίωµα παράτασης.  Η πληρωµή γίνεται µετά από έλεγχο 

των υποβαλλόµενων (θεωρηµένων) τιµολογίων ή αποδείξεων παροχής 

υπηρεσιών, όπου πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες εξοπλισµού 

και υπηρεσιών. 

 

Η επιχορήγηση, µέσω του προγράµµατος, εµπίπτει στο καθεστώς ενισχύσεων 

de minimis (ήσσονος σηµασίας), σύµφωνα µε το οποίο το ύψος των 

ενισχύσεων που µπορεί να λάβει µια ΜΜΕ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

100.000 €, αθροιστικά για µια τριετία. 

 

Οι αιτήσεις, αξιολογούνται και εγκρίνονται κατά προτεραιότητα, ή 

απορρίπτονται αυτόµατα (µετά την καταχώρηση της αίτησης στο σύστηµα), 

βάσει των κριτηρίων Κύκλου Εργασιών, Προσωπικού και ΚΑ∆ που δηλώνει η 

επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελµατίας και βάσει των κριτηρίων 

Βαθµολόγησης. 
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Στην Εγκριτική Απόφαση αναφέρεται ρητά ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο 

αιτών στην αίτηση του και βάσει των οποίων εκδόθηκε η Απόφαση, θα 

ελεγχθούν κατά την φάση της παραλαβής των δικαιολογητικών - 

παραστατικών, από τον ΕΟΜΜΕΧ (απαιτούνται τα Έντυπα Ε3 και Ε7 της 

τελευταίας διαχειριστικής χρήσης). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα 

έντυπα Ε3 και Ε7 ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι ψευδή, 

δεν θα προχωρά η καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης και ως εκ τούτου 

ουδεµία απαίτηση δεν θα µπορεί να εγείρει ο αιτών εναντίον του ΕΟΜΜΕΧ.  

Στην περίπτωση της αποστολής της αίτησης µέσω συστηµένης επιστολής στην 

Τ.Θ. του ΕΟΜΜΕΧ, τα στοιχεία της αίτησης καταχωρούνται στον διαδικτυακό 

τόπο για λογαριασµό του αιτούντος, εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης η οποία 

και αποστέλλεται στον ενδιαφερόµενο. 

 

Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραµµα παρέχεται επί τόπου 

δωρεάν υποστήριξη στη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, από κατάλληλα 

εκπαιδευµένο σύµβουλο, ενώ παράλληλα τίθεται στην διάθεσή τους υπηρεσία 

εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. (www.gsrt.gr) 

 

5.10 ΟΑΕ∆ 

Ο οργανισµός απασχόλησης εργατικού δυναµικού ουσιαστικά κρατάει 

ισορροπία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε αρµονία µε το 

εκάστοτε πρόγραµµα οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας και του υπουργείου 

Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 

δικαίου ενώ υπάγεται στο υπουργείο απασχόλησης µε δικό του διοικητικό 

συµβούλιο. 

 

5.10.1 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 

επιδοτούµενων ανέργων  

 

Το πρόγραµµα αφορά επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν 
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και απασχολούν το προσωπικό τους στην ηµεδαπή, οι οποίες επιθυµούν να 

προσλάβουν επιδοτούµενους ανέργους µε πλήρη απασχόληση. 

 

Α. Όσον αφορά στις  επιχειρήσεις που θα προσλάβουν επιδοτούµενο/ ους 

άνεργο/ ους, για να έχουν δικαίωµα υπαγωγής στο πρόγραµµα θα πρέπει:  

Να µην έχουν µειώσει προσωπικό λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας 

(απόλυση) χωρίς αντικατάσταση µέσα στη χρονική διάρκεια των έξι (6) µηνών 

που προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή τους 

στο πρόγραµµα.   

Εξαίρεση αποτελούν οι καταγγελίες σύµβασης εργασίας, που 

πραγµατοποιούνται για σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόµενο.  Ο 

σπουδαίος λόγος και το κώλυµα που παράγει για το µισθωτό, δεν είναι 

απαραίτητο να συνιστούν ανωτέρα βία. 

• Σε περίπτωση που προσωπικό της επιχείρησης απουσιάζει λόγω 

στράτευσης ή µακροχρόνιας ασθένειας είναι δυνατή η επιχορήγηση της 

επιχείρησης εφόσον προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

• Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης 

σύµβασης ορισµένου χρόνου, δεν απαιτείται αντικατάσταση εφόσον 

προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Β. Όσον αφορά  στους επιδοτούµενους άνεργους: 

• Να έχει εγκριθεί η τακτική επιδότησή τους λόγω ανεργίας 

• Να έχουν τη σχετική βεβαίωση εξατοµικευµένης παρέµβασης (εφόσον 

προταθούν από τις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕ∆) 

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης της επιχείρησης για την απασχόληση 

επιδοτούµενου άνεργου καθορίζεται ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα της 

εγκριθείσας επιδότησης λόγω ανεργίας του, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τους 12 µήνες. 

 

Το ποσό της επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση (25) ηµερών το µήνα είναι 

ίσο µε το µηνιαίο ποσό του επιδόµατος ανεργίας που έχει εγκριθεί για τον 

άνεργο από την αρµόδια Υπηρεσία του Οργανισµού. 
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Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης επί της απόρριψης του 

αιτήµατός του για καταβολή επιχορήγησης από την Υπηρεσία, ακολουθώντας 

τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 15 της παρούσας. 

 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αµείβουν τους προσλαµβανόµενους 

επιδοτούµενους άνεργους σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τους 

λοιπούς εργαζόµενους, ανάλογα µε την ειδικότητα και τις ώρες απασχόλησης.  

Οι αποδοχές των προσλαµβανόµενων µε το πρόγραµµα δεν θα είναι κατώτερες 

από το επίδοµα ανεργίας που δικαιούνταν ως άνεργοι. 

 

Η αµοιβή του προσλαµβανόµενου βαρύνει τον Ο.Α.Ε.∆. κατά το ύψος του 

επιδόµατος ανεργίας που δικαιούται και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος 

έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης.  Στην περίπτωση αυτή ο 

τοποθετούµενος δεν ασφαλίζεται για τον κλάδο ανεργίας, για όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκεί η επιχορήγηση. 

 

Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται  να  διατηρήσουν  τις θέσεις εργασίας 

επιχορηγούµενες και µη (προσωπικό που προσλήφθηκε µε το πρόγραµµα και 

προσωπικό εξαµήνου) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, εκτός κι αν 

συντρέξει σοβαρός λόγος  που να αφορά τον εργαζόµενο.  Σε  περίπτωση  που 

υπάρξει µείωση (απόλυση χωρίς σπουδαίο λόγο) του προσωπικού της 

επιχείρησης και  εφόσον δεν υπάρξει αντίστοιχη  αντικατάσταση µέσα σε 

δεκαπέντε (15) ηµέρες, ο εργοδότης θα χάνει το δικαίωµα της µείωσης εφεξής 

του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόµατος που δικαιούταν ο 

άνεργος από τον Ο.Α.Ε.∆.  Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης 

επιχορηγούµενου µισθωτού, διακόπτεται η επιχορήγηση για τη συγκεκριµένη 

θέση.  Σε περίπτωση που απολυθεί ο επιδοτούµενος άνεργος πριν από τη λήξη 

της χρονικής διάρκειας επιδότησής του λόγω ανεργίας, τότε θα έχει τη 

δυνατότητα να λάβει το επίδοµα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστηµα, εφόσον 

δεν επανατοποθετηθεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα ή δεν προσληφθεί από 

άλλη επιχείρηση.  Σε περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας (όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκεί), συνταξιοδότησης, φυλάκισης, θανάτου και λήξης σύµβασης 
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ορισµένου χρόνου  δεν απαιτείται αντικατάσταση του µισθωτού, εφόσον η 

επιχείρηση προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω. (www.oaed.gr) 

 

5.10.2 Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών 

2006 

 

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενθάρρυνση, µέσω της οικονοµικής 

ενίσχυσης, των ανέργων που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τη δική τους 

µικρή επιχείρηση.  

 

Από τις  9.000  θέσεις: 

• ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράµµατος θα καλυφθεί στο 

πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της µακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:  

- Ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18-25 ετών οι οποίοι  είναι εγγεγραµµένοι 

άνεργοι  έως  6 µήνες στα µητρώα  ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.  

- Άνεργους – ες  ηλικίας 26-64 ετών  οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  

έως   12 µήνες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 

• ποσοστό µέχρι 35% θα  καλυφθεί  στο πλαίσιο της πολιτικής 

καταστολής της µακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά: 

- Άνεργους νέους και νέες  18-25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι  

τουλάχιστον 6 µήνες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.  

- Άνεργους-ες ηλικίας  26-64 ετών  οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι 

τουλάχιστον 12   µήνες στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆. 

• Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη, σύµφωνα µε την οποία, 

ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες  

• ∆ύνανται να υπαχθούν στο πρόγραµµα µέχρι και τρία (3) µέλη 

εταιρειών: 

- Οµορρύθµων   (Ο.Ε.) 

- Ετερορρύθµων  (Ε.Ε.), µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους 

- ΕΠΕ, µε την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο 
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πρόγραµµα µετέχει τουλάχιστον µε ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.  

- Αστικών µη κερδοσκοπικών εταιριών. 

- ∆ύνανται να υπαχθούν στο πρόγραµµα µέχρι και πέντε (5) µέλη 

Συνεταιρισµών. 

 

∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα: 

• Οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, µηχανικοί ΑΕΙ, ΤΕΙ 

(αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί κ.λ.π.) εφόσον δηµιουργούν επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών εντασσόµενη στα ελευθέρια επαγγέλµατα κατά κύρια 

ειδικότητα ή συναφή µε την ειδικότητα τους.   

• Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. 

συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η δηµιουργία 

επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του 

ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να ενισχυθεί µε την παροχή της 

επιχορήγησης. 

• Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας 

χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας χρήσεως. 

• Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά 

χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων 

σπουδών, καντίνες,  περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν 

αποκλειστικά και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και 

επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα 

(νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, 

ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων 

και συναφή αυτών.   

• Πλανόδιες επιχειρήσεις, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Οικοδοµικών εργασιών 

(ελαιοχρωµατιστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, υδραυλικοί κλπ.).  

• Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας 

και το ένα εξ’ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις. 

• Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.). 

• Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο 

δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο 
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επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης 

εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆ΟΥ.  

• Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα Ν.Ε.Ε. µε δραστηριότητα 

όµοια µε αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και 

ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίµατος ή αγχιστείας Α΄ Βαθµού ή οι 

σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν την έναρξη της 

επιχείρησης τους στη ∆ΟΥ.  

• Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύµατος στη 

∆ΟΥ. 

 

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται 

ως εξής: 

1) όταν πρόκειται για ανέργους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

� Άνεργες γυναίκες µητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου 

� Άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών 

� Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, µέχρι δύο χρόνια µετά την 

αποφοίτησή τους για τις γυναίκες ή τρία για τους άνδρες. 

� Μακροχρόνια άνεργοι 

12.000 ευρώ,  από τα οποία ποσό ύψους 4.000,00 ευρώ καταβάλλεται µε την 

έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000,00 ευρώ  σε δύο (2) 

ισόποσες εξαµηνιαίες  δόσεις των 4.000,00 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη 

στο τέλος  κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει 

πραγµατοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο 

χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της 

επιχείρησης).   

 

2) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανέργων 9.000 ευρώ, από τα οποία ποσό 

ύψους 3.000,00 ευρώ καταβάλλεται µε την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

και τα υπόλοιπα 6.000,00 ευρώ  σε δύο (2) ισόποσες εξαµηνιαίες  δόσεις των 

3.000,00 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος  κάθε εξαµήνου από την 

υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος 
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έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η 

κανονική λειτουργία της επιχείρησης).     

 

3) Επιπλέον ποσό (το οποίο θα δίνεται µε την τελευταία δόση) 3.000,00 

ευρώ, θα λαµβάνουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι, που διακόπτουν την επιδότηση 

ανεργίας µέχρι και τον δεύτερο (2ο) µήνα της επιδότησής τους, προκειµένου 

να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.  Σ’ αυτή την περίπτωση θα 

προσκοµίζεται βεβαίωση από την Αρµόδια Υπηρεσία της επιδότησης από την 

οποία  θα προκύπτει η αναστολή επιδότησης. (12.000,00 + 3.000,00 ή 

9.000,00 +3.000,00 ευρώ) 

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που 

εντάσσεται στο πρόγραµµα ορίζεται σε  δώδεκα (12) µήνες, από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. (www.oaed.gr) 

 

5.10.3 Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµατικών Σχεδίων Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (Γ' Κύκλος) 

Περίληψη: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στην ∆ράση 2.7.1: 

«Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµατικών Σχεδίων Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-

2006.  

Πρώτη ηµέρα υποβολής: 8/1/2004 / Τελευταία ηµέρα υποβολής: 

30/4/2004 

Συνολική ∆απάνη: €110.000.000 / ∆ηµόσια ∆απάνη: €44.000.000 

Επιλέξιµες ∆απάνες 

1. ∆απάνες προµήθειας παγίων  
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• ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και 

εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου  

• ∆απάνες προµήθειας λογισµικού  

• ∆απάνες απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας  

2.΄Αυλες δαπάνες  

• ∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις  

• ∆απάνες σύνδεσης  

• Αµοιβές συµβούλων  

• ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων 

 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση 

συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων από µεταποιητικές επιχειρήσεις µε 

τουλάχιστον τριετή διάρκεια λειτουργίας, µε απασχολούµενο προσωπικό από 0 

έως 50 άτοµα, που πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας (σύµφωνα µε τη 

σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής) και µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της 

τελευταίας τριετίας µέχρι 7 εκατ. ευρώ (www.antagonistikotita.gr) 

 

5.11 Μεµονωµένα Φορολογικά Κίνητρα 

 

• Για τις τεχνικές εταιρίες και συγκεκριµένες αυτές που συγχωνεύονται 

και δεν απολύουν προσωπικό έχουν µια µείωση στον φορολογικό συντελεστή 

κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες (από 35% σε 25%). 

• Μειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες για 

τις προσωπικές εταιρείες και κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες για τις Α.Ε. και τις 

ΕΠΕ στα πλαίσια συγκεκριµένου τριετούς χρονοδιαγράµµατος. 

• ∆ίνεται η δυνατότητα στις εµπορικές επιχειρήσεις να συµψηφίζουν τις 

ζηµιές τους από επαρκή και ακριβή βιβλία Β΄ κατηγορίας για τα επόµενα 5 

χρόνια, αντί των τριών χρόνων που ισχύει σήµερα. 
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• Μειώνεται κατά 50% ο συντελεστής προκαταβολής φόρου για τις 

νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις κατά τα τρία πρώτα οικονοµικά έτη. 

• Μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες (από το 50% στο 40%), η 

προσαύξηση του Μοναδιαίου Συντελεστή Καθαρού Κέρδους, όταν οι 

επιχειρήσεις δεν τηρούν τα προβλεπόµενα βιβλία ή όταν τα τηρούµενα βιβλία 

τους κρίνονται ανακριβή. 

• Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, µε στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Τα καθαρά 

κέρδη της νέας εταιρείας φορολογούνται τον πρώτο χρόνο µε τον ισχύοντα 

συντελεστή φορολογίας µειωµένο κατά 10 µονάδες και το δεύτερο χρόνο µε 

συντελεστή µειωµένο κατά 5 µονάδες.  

• Καταργείται το τέλος χαρτοσήµου στα καθαρά κέρδη των Ο.Ε., Ε.Ε., 

ΕΠΕ, των κερδοσκοπικών συνεταιρισµών, των κοινοπραξιών και των αστικών 

εταιρειών.  

 

5.12 Σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη 

 

O στόχος της ευρωπαϊκής ένωσης είναι να µειώσει όσο είναι αυτό δυνατό τον 

χρόνο και το κόστος που χρειάζεται για την σύσταση µιας νέας εταιρίας.  

Μέχρι το 2006 η Ισπανία έχει βάλει ως στόχο να µειώσει τον απαιτούµενο 

χρόνο για την σύσταση σε 42 ηµέρες δηλαδή µια µείωση που φτάνει το 50% 

αφού δηµιούργησε ένα καινοτόµο τρόπο υποβολής δικαιολογητικών για την 

σύσταση  µιας εταιρίας µέσω ενός προγράµµατος στο διαδίκτυο. Με αυτό τον 

τρόπο µειώνεται και ο αριθµός των απαιτούµενων δικαιολογητικών και ο 

χρόνος σε 48 ώρες. Κάτι ανάλογο ακολουθεί και η Αυστρία Ο αντίστοιχος 

χρόνος που χρειάζεται στην Ιρλανδία και  Πορτογαλία είναι αντίστοιχα 3 

ηµέρες και 5-12 ηµέρες αντίστοιχα. Το Βέλγιο στην προσπάθεια να µειώσει 

τον απαιτούµενο χρόνο δηµιούργησε τον «Banque-Carrefour des Entreprises” 

(BCE), έναν οργανισµό εγγραφής των νέων εταιριών και παροχής 

πληροφοριών. Η ∆ανία έβαλε ως ανώτερο στόχο τις 3 µέρες για την 

επεξεργασία των στοιχείων από τις δανικές υπηρεσίες ενώ δηµιούργησε και 
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ένα εγχειρίδιο µε ολοκληρωµένες πληροφορίες το οποίο το ονόµασαν 

«Registreringsguide». Η Γερµανία οριοθέτησε και έβαλε ως στόχο την µείωση 

της γραφειοκρατίας και κατ’ επέκταση την µείωση του χρόνου σύστασης. 

 

Από την άλλη πλευρά στην Γερµανία για να µειωθεί το κόστος µιας 

νεοσύστατης επιχείρησης απαλλάσσεται από  τις συνδροµές στο Βιοµηχανικό, 

Εµπορικό, Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο για τα τέσσερα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας τους καθώς επίσης και ανεβάζει το αφορολόγητο όριο σε 

µία επιχείρηση σε 17.000 ευρώ. Στην Ιταλία τα ιδρυτικά έξοδα µειώθηκαν από 

7.700 ευρώ σε 3.516 ευρώ ενώ έχει εισάγει και δύο προγράµµατα 

φορολογικών ελαφρύνσεων για την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνουν µείωση των λογιστικών απαιτήσεων, απαλλαγή από άµεσους 

φόρους αλλά έχει µπει και στην διαδικασία εύρεσης κεφαλαίου για την 

δηµιουργία της επιχείρησης. Στην Ελλάδα έχουν απλοποιηθεί οι φορολογικές 

διαδικασίες  ανεβάζοντας το όριο απαλλαγής και εξορθογίζοντας τις διάφορες 

απαιτήσεις. Στην Σουηδία έχουν καθιερωθεί φοροαπαλλαγές τόσο των 

κεφαλαιοποιήσεων κερδών όσο και των µερισµάτων έτσι ώστε να αποτρέψουν 

την σωρευτική φορολογία των εσόδων µιας επιχείρησης. Επίσης στην ∆ανία 

προτρέπεται η επένδυση σε ΜΜΕ γιατί υπάρχουν φοροαπαλλαγές στα άτοµα 

που επενδύουν. 

 

Στην Ελλάδα όπως και στην Πορτογαλία και Ισπανία δεν καταγράφηκαν 

σηµαντικά προβλήµατα από τις ΜΜΕ σε αντίθεση µε την Γαλλία, Βέλγιο, 

Γερµανία και Κάτω χώρες.  

 

Επίσης η ευρωπαϊκή ένωση δίνει µεγάλη σηµασία στην προώθηση του 

διαδικτύου, στην σωστή κατάρτιση ανέργων για την προώθησή τους σε τοµείς 

που έχει ανάγκη η οικονοµία για την εξέλιξή της καθώς και στον τοµέα της 

έρευνας και ανάπτυξης που δίνεται µεγάλη βάση για την από τον 

συγκεκριµένο τοµέα µπορούν να προέλθουν όλες οι απαραίτητες καινοτοµίες. 
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