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         Σκοπός Παρουσίασης 
Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης 

που υπάρχουν για την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

Να είστε σε θέση να αξιολογείτε τις διάφορες 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης  

Να γνωρίσετε τις δυνατότητες επιχορήγησης και 
επιδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Να ξέρετε τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορείτε να 
αιτείστε για χρηματοδότηση 

Να μπορείτε να αξιολογείτε τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα κάθε δυνατής επιλογής, καθώς και τους 
περιορισμούς που υπάρχουν 

Να είστε σε θέση να παρέχετε χρήσιμες συμβουλές σε 
νέους και ήδη υπάρχοντες επιχειρηματίες 
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Βασικές Πηγές Χρηματοδότησης 
 

1. Τραπεζικός Δανεισμός 

2. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 

3. Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital) 

4. Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels) 

5. Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring) 

6. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business 
Incubators) 

7. Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) 
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Τραπεζικός Δανεισμός 
 Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος χρηματοδότησης. Οι 
τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες 
δανείων προς τις επιχειρήσεις: 

A. Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης, τα οποία είναι 
μικρής διάρκειας και έχουν σκοπό τη 
βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης 

a) Ανοιχτά ή ανακυκλούμενα δάνεια και  
b) Αλληλόχρεοι λογαριασμοί 

B. Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια που 
περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και 
τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. 
Έχουν χαμηλότερο επιτόκιο λόγω της 
μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής τους. 

a) Δάνεια για επαγγελματική στέγη 
b) Δάνεια για αγορά πάγιου εξοπλισμού 
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Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας                 και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) 
http://www.tempme.gr/ 

 Δημόσιος «χρηματοδοτικός φορέας» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7€ δισ., εκ των 
οποίων 1,5€ δισ. αποτελούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213€ 
εκατ. μετρητά 

 Η ΕΤΕΑΝ έχει ως σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη 
διευκόλυνση των ΜΜΕ στην πρόσβαση έξυπνων χρηματοδοτικών προϊόντων 
κυρίως για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

 Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της παραγωγής τους, τη δημιουργία 
νέων προϊόντων, την επέκτασή τους αλλά και τη διεθνοποίησή τους θα βοηθηθούν, 
εκτός από τις εγγυήσεις και από την παροχή χαμηλότοκων και με ευνοϊκούς όρους 
χρηματοοικονομικών προϊόντων της ΕΤΕΑΝ 

 Η ΕΤΕΑΝ στηρίζει όλες τις μορφές των επιχειρήσεων, οιασδήποτε ηλικίας και των 
τριών τομέων της οικονομίας 

 Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν σε 
δραστηριότητες και προϊόντα της νέας ζήτησης του 21ου αιώνα καθώς και σε 
βιώσιμες, κερδοφόρες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις 
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Προγράμματα / προϊόντα 
 Σκοπός του ΕΤΕΑΝ είναι η : 

i. παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Πολύ Μικρών, Μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τη κάλυψη υποχρεώσεων έναντι 
πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών 

ii. συνεπένδυση ποσών με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως 
ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως 
αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφισταμένων 
χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, 
ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης 
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων («ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ», 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΑΜΕΙΟ «ΕΝΑΛΙΟ») 

iii. συνεπένδυση ποσών σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή 
ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη 
βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων 
περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση 
δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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Επιχειρηματικά Κεφάλαια (Venture Capital) 
 Ορισμός: Μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού 

κινδύνου με συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόμενων μη 
εισηγμένων επιχειρήσεων 

 Τρόπος χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, 
βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης 

 Το venture capital είναι μια σχετικά νέα μορφή χρηματοδότησης που 
πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην 
Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

 H κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο 
(σποράς ή εκκίνησης) όσο και σε μεταγενέστερο (ανάπτυξης ή εξαγοράς). Οι 
αποδόσεις στις οποίες αποβλέπουν οι εταιρείες venture capital είναι ανάλογες 
του επιχειρηματικού κινδύνου που αναλαμβάνουν 

 Η χρηματοδότηση venture capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω ΑΜΚ, κατά 
την οποία δε συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι (εναλλακτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προνομιούχες μετοχές ή μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια) 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα αποτελούν οι εταιρείες Goody's, 
Γερμανός και Chipita, ενώ στο εξωτερικό είναι οι Microsoft, Amazon και Yahoo!  
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     Ο ρόλος των Venture Capital εταιρειών 
http://www.hvca.gr/h-enwsh.html 

Τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα: 

 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν μεσο-μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη  
μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης 

 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων γίνονται συνέταιροι στην 
επιχείρηση, αφού μοιράζονται τόσο τους κινδύνους όσο και τις επιτυχίες 

 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν συμβουλές σε θέματα 
στρατηγικής, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διοίκησης των 
επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς 
επιχειρήσεις 

 Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών 
σε διάφορους κλάδους, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση σε 
θέματα προσέλκυσης πελατών, πρόσληψης στελεχών, καθώς και 
αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών 

 Η συμμετοχή μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων προσδίδει κύρος 
σε μια επιχείρηση και διευκολύνει την πρόσβαση σε παραδοσιακές 
μορφές χρηματοδότησης όπως π.χ. στον τραπεζικό δανεισμό 
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Ιδιώτες Επενδυτές (Business Angels) 
 Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι εξαιρετικά εύποροι ιδιώτες που 

επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων 
τους σε νέες επιχειρήσεις 

 Συχνά, οι εν λόγω ιδιώτες είναι εξαιρετικά δραστήριοι 
επιχειρηματίες με σημαντική εμπειρία από τη διαχείριση των   
δικών τους εταιρειών 

 Ο επενδυτής και η ΜΜΕ διαπραγματεύονται μία συμφωνία βάσει 
της οποίας ο επιχειρηματικός άγγελος παρέχει κεφάλαια και σε 
πολλές περιπτώσεις συμβουλευτική υποστήριξη έναντι μετοχικών 
μεριδίων στην επιχείρηση 

 Πολλά κράτη ενθαρρύνουν τους επιχειρηματικούς αγγέλους να 
αποκτήσουν μετοχές σε ΜΜΕ με την παροχή φορολογικών 
κινήτρων (Η.Β. και ΗΠΑ) 

 Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτόν δεν είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ωστόσο τα επόμενα χρόνια αναμένεται να 
επεκταθεί και στην Ελλάδα η χρηματοδότηση από ιδιώτες 
επενδυτές 
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Πρακτόρευση Απαιτήσεων (Factoring) 
http://www.hellenicfactors.gr/Default.aspx 

 Η πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων εφαρμόζεται από τις τράπεζες και τις 
ανώνυμες εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό αυτή τη δραστηριότητα 

 Το Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με 
βραχυπρόθεσμη πίστωση στους οφειλέτες τους 

 Πρόκειται για τριμερή συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των οφειλετών του και 
ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου (Factor), o οποίος αναλαμβάνει 
τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των επί πιστώσει απαιτήσεων 

 Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών επί της αξίας τους και, 
υπό προϋποθέσεις, ο Factor αναλαμβάνει και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
του προμηθευτή 
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Παρεχόμενες Υπηρεσίες  
I. Χρηματοδότηση της επιχείρησης. Ο Factor δύναται να χορηγήσει 

προκαταβολή επί της ονομαστικής αξίας των εισπρακτέων απαιτήσεων, η 
οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 80%-90% της αξίας αυτής.                   
Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση επιτυγχάνει:  
• Άμεση ρευστότητα 

• Βελτίωση ταμειακού προγραμματισμού και 

• Συνάρτηση των εισροών της με το ύψος των πωλήσεων 

II. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, με τη χρήση 
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας βάσει σύγχρονων μοντέλων 
χρηματοοικονομικής αξιολόγησης και εκτίμησης της συναλλακτικής 
συμπεριφοράς οφειλετών στην εμπορική τους πρακτική 

III. Λογιστική Παρακολούθηση, Διαχείριση και Είσπραξη των τιμολογίων. 
Δυνατότητα άντλησης λογιστικής και διοικητικής πληροφόρησης υψηλού 
επιπέδου σημαντικής για τη λήψη αποφάσεων. 

IV. Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση αδυναμίας του οφειλέτη να 
καταβάλει την αξία των σχετικών τιμολογίων και όχι την άρνησή του να τα 
εξοφλήσει λόγω διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ πωλητή και αγοραστή 
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Πλεονεκτήματα Factoring 
1. Η συνεχής αξιολόγηση από τον πράκτορα της πιστοληπτικής ικανότητας 

των υφιστάμενων και νέων αγοραστών, εξυγιαίνει το πελατολόγιο της 
επιχείρησης και δημιουργεί συνθήκες υγιούς εισπραξιμότητας των 
απαιτήσεων 

2. Η ανάληψη από τον πράκτορα της είσπραξης των τιμολογίων      
βελτιώνει τη συμπεριφορά των οφειλετών, με αποτέλεσμα την       
έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων απαιτήσεων 

3. Η ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των 
εμπορικών απαιτήσεων στον πράκτορα μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά 
κόστη της συνεργαζόμενης επιχείρησης. 

4. Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρία Factoring 
διασφαλίζει την πληρωμή των τιμολογίων και την αποφυγή επισφαλειών, 
γεγονός που διευκολύνει τον οικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησης, 
εγγυάται την ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα βελτιώνει την εικόνα του 
ισολογισμού της και την πιστοληπτική ικανότητά της 

  Γενικότερα, το Factoring δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 
εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίζει το 
κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και να επικεντρώνει τη 
δράση της στην ανάπτυξή της 
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Τα κόστη του Factoring 
 Η συμφωνία με τον Factor και η παροχή του 

κατάλληλου κατά περίπτωση μίγματος υπηρεσιών, 
διαμορφώνει και το κόστος συνεργασίας. Το 
συνολικό κόστος συνεργασίας συνήθως αφορά:  

A. Στην προμήθεια, το ύψος της οποίας εξαρτάται 
από την αναλαμβανόμενη ομάδα των αγοραστών-
πελατών, τον αριθμό και τη μέση αξία των 
τιμολογίων, καθώς και τη διάρκεια της μέσης 
πιστωτικής περιόδου. Για την κάλυψη και του 
πιστωτικού κινδύνου η προμήθεια προσαυξάνεται 

B. Στο επιτόκιο που χρεώνεται επί των 
χορηγουμένων προκαταβολών 
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Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators) 
 Mια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης (επώαση) επιχειρήσεων με στόχο 

την ενθάρρυνση των ανθρώπων να ξεκινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση 
και τη στήριξη σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη της καινοτομίας  

 Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων παρέχουν πρόσβαση σε πόρους και σε 
μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες (χρηματοδότηση, χώρους και 
εξοπλισμό, υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και υποστήριξη, δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές) 

 Σε αντάλλαγμα, ο incubator παίρνει ένα ποσοστό του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ή, σε μία περισσότερο ατελή μορφή 
θερμοκοιτίδας (που όμως συναντιέται στη χώρα μας), απλώς κάποιο 
ενοίκιο από την νέα επιχείρηση 

 Γενικά, η αποστολή του incubator είναι να «μεγαλώσει» την νέα εταιρεία 
τόσο ώστε αυτή να φτάσει με επιτυχία ως την πόρτα του VC για να 
ζητήσει την πρώτη μεγάλη επένδυση που θα της επιτρέψει να 
αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά 

 Η χρονική διάρκεια της επένδυσης του incubator κυμαίνεται συνήθως 
μεταξύ των 6 και 18 μηνών και το ύψος της επένδυσης μεταξύ των 
100.000€ και των 300.000€ 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων επιχειρήσεων - υποψήφιων incubatees  
περιλαμβάνουν: 

I. Τα προσόντα της διοικητικής ομάδας (όπως η σχετική εμπειρία, η 
αποφασιστικότητα και η αφοσίωση, η ποιότητα και τα ηγετικά προσόντα ως 
στοιχεία του χαρακτήρα, κ.λ.π.) 

II. Το επιχειρηματικό μοντέλο και προϊόν / υπηρεσία (όπως τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, η ανάγκη της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία, η 
βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, το κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικές 
ανάγκες, η δυνατότητα επέκτασης σε άλλες αγορές, το επίπεδο του υφιστάμενου 
ανταγωνισμού, τα εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών, οι ενδεχόμενες 
συνεργασίες, το κόστος και η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 
μάρκετινγκ, οι ενδεχόμενες συνέργιες με άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη 
θερμοκοιτίδα, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κ.λ.π.) 

III. Άλλα επενδυτικά – χρηματοοικονομικά κριτήρια (όπως οι ανάγκες 
χρηματοδότησης έναντι προσφερόμενης εταιρικής συμμετοχής, το στάδιο της 
επένδυσης, η διάρθρωση της συμφωνίας μετόχων, η συμβατότητα με τους 
υφιστάμενους incubates, κ.λ.π.) 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Η Ελληνική πραγματικότητα 
 Στην Ευρώπη λειτουργούν πάνω από 900 τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες, 

ενώ στην Ελλάδα έχουν υπάρξει δύο κύματα εφαρμογής των τεχν. πάρκων και 
θερμοκοιτίδων 

 Η πλέον διαδεδομένη μορφή στη χώρα μας είναι τα «τεχνολογικά πάρκα» τα οποία 
δημιουργούνται από φορείς με σκοπό να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα 
μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 

 Περιορίζονται στο να παρέχουν σε νέες επιχειρήσεις (κυρίως) εγκαταστάσεις και 
(προαιρετικά) υπηρεσίες υποστήριξης επί πληρωμή  

  Με την υποστήριξη του δημοσίου λοιπόν δημιουργήθηκαν  τεχνολογικά πάρκα σε 
περιφέρειες της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πάτρα, Θεσσαλία και 
Ήπειρος. 

 Ωστόσο, δεν φτάνουν στην πλήρη έννοια του Incubator, κυρίως γιατί δεν 
περιλαμβάνουν το κομμάτι της χρηματοδότησης, και της συνακόλουθης 
συμμετοχής στο κεφάλαιο και στο ρίσκο, της νέας επιχείρησης 

 Τελευταία, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κανονικά πλέον οι πρώτες ελληνικές 
«θερμοκοιτίδες» με την διεθνή έννοια του όρου, κυρίως από ελληνικές εταιρείες 
Venture Capital 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Παραδείγματα Θερμοκοιτίδων 
 http://www.taneo.gr/Home.aspx?C=2 

 http://www.stepc.gr/ 

 http://www.euroconsultants.gr/index_ecsa.html 

 http://www.thestep.gr/ 

 http://www.capitalconnect.gr/ 

 http://www.thermi-group.com/thermokoitida-el/ 

 http://www.attica-ventures.gr/ 

 http://www.globalfinance.gr/page/ 

 http://www.nbia.org/ 

 http://www.smallbusinessnotes.com/starting-a-business/business-
incubation.html 

 http://www.inc.com/magazine/20100501/the-best-business-incubators.html 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)  
 Το leasing είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης 

για την απόκτηση παγίων στοιχείων 

 H επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις 
ανάγκες του, η εταιρία leasing το αγοράζει και στη συνέχεια το μισθώνει για μια 
προσυμφωνημένη χρονική περίοδο 

 Στο τέλος της αρχικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να αγοράσει τον 
εξοπλισμό ή το ακίνητο σε προσυμφωνημένο τίμημα είτε να ανανεώσει τη 
σύμβαση 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Είδη Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
I. Απλή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing). Eίναι μια σύγχρονη 

υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν: 
a) Kινητό Eξοπλισμό (μηχανήματα, οχήματα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα, 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιματιστικά, εξοπλισμό 
ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά μηχανήματα 
κ.α.) 

b) Eπαγγελματική στέγη (γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, 
εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες κ.α.) 

II. Πώληση και Επαναμίσθωση Παγίων Στοιχείων (Sale & Lease Back). H 
επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη ρευστότητά της με τη μετατροπή σε 
κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισμό και 
επιχειρηματικά ακίνητα, μπορεί να πωλήσει τα πάγια αυτά στοιχεία στην 
εταιρία leasing και στη συνέχεια να τα μισθώσει 

III. Συνεργασία Εταιρίας Leasing, Προμηθευτή και Μισθωτή (Vendor Leasing). H 
συνεργασία μεταξύ της εταιρίας leasing και του προμηθευτή εξοπλισμού, με 
διάφορα σχήματα, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο 
μερών. 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Πλεονεκτήματα Leasing 
 Καλύτεροι όροι προμήθειας εξοπλισμού ή απόκτησης επαγγελματικού 

ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα τοις μετρητοίς 

 Τα μισθώματα του Leasing θεωρούνται δαπάνες και μειώνουν το 
φορολογητέο εισόδημα 

 Ο μισθωτής αποφεύγει τη δέσμευση κεφαλαίων για χρήση παγίων και 
διατηρεί αναλλοίωτη τη ρευστότητά του 

 Ο ΦΠΑ που αναλογεί δεν εκταμιεύεται άμεσα, αλλά σταδιακά κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης 

 Το Leasing μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που προκύπτουν από την 
υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 

 Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα   
με τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης 

 Βελτιώνεται η χρηματοοικονομική εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης  
και της κεφαλαιακής διάρθρωσης (ιδία προς ξένα κεφάλαια), με αποτέλεσμα 
την αύξηση της πιστοληπτικής εικόνας του μισθωτή 

 Προκειμένου για ακίνητα, δεν υφίσταται ο κίνδυνος της αναπροσαρμογής  
του ενοικίου από τον ιδιοκτήτη, καθώς και της ιδιόχρησης ή της καταβολής 
«αέρα» 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 
1. Επιδότηση Νέων Επιχειρηματιών 

a) Στήριξη ανέργων και νέων επιχειρηματιών (start-up) 

b) Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων 
τους 

2. Επιδότηση Καινοτομικών Ιδεών 
a) Digi Mobile 

b) Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (έληξε στις 1/11/2011) 

3. Νέα για Επιδοτήσεις  

4. Δάνεια JEREMIE 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Στήριξη ανέργων και νέων επιχειρηματιών (start-up) 

 Συνολικός προϋπολογισμός 36 € εκατ. με στόχο την ίδρυση άνω 
των 1.000 νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία περισσότερων 
από 1.000 νέων θέσεων εργασίας 

 Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 

 Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 
1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο 
ανεργίας) 

i. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

ii. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι 
μέχρι 64 ετών 

 Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν 
επιλέξιμο προϋπολογισμό από 10.000€ έως 20.000 € 

 Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων 
θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

 Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών  και μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό  
ανά κατηγορία: 

• Ενοίκια  έως  50% 

• Λογαριαμοί  ΔΕΚΟ έως 40% 

• Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης 10% 

• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη) 
έως 10% 

• Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου έως 5% 

• Δαπάνες Κατάρτισης έως 20% 

• Αποσβέσεις Παγίων έως 5% 

• Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων 
έως 10% 

• Νέα Θέση Εργασίας έως 15.000 € 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και εργαζομένων τους 

 Συνολικός προϋπολογισμός 36 € εκατ. με στόχο 
i. την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και 

κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και  

ii. στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας 

 Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011, 
απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην 
εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής 
μορφής 

 Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενισχυθούν 1 θα πρέπει να έχουν επιλέξιμο 
προϋπολογισμό από 10.000€ έως 20.000 € 

 Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων 
θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να 
ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

 Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες: 

i. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 
υπηρεσίες Συμβούλου προσαρμογής, παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα 
επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α. 

ii. Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του 
προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ 
περιτροπής εργασία και κατάρτιση 
 

 Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στα πλαίσια 
του προτεινόμενου ολοκληρωμένου  σχεδίου 
παρέμβασης,μπορεί να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία 
νέας/ων θέσης/εων εργασίας και διατήρησή τους 
τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία 
πρόσληψης 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Digi Mobile 
 Συνολικός προυπολογισμός ύψους €15 € εκατ. ευρώ (από 

πόρους του ΕΣΠΑ) 

 Στόχος είναι η ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών 
επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες 
εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών 
(smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) 

 Προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile 
εφαρμογών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

 Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο 
διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας 
χρήσης της επιχείρησης 

 Η μέγιστη ενίσχυση αφορά στο 70% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου, και δεν μπορεί να υπερβεί τα 
€7.000. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική 
συμμετοχή της επιχείρησης 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν, 
περιλαμβάνουν: 

 mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε 
επιχειρησιακά δεδομένα  

 υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες  

 εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα 
του χρήστη και υπηρεσίες destination management  

 υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση του 
πελατολογίου κλπ.  

 υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης  

 υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης  

 υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.  

 διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών  

 παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία 
κλπ.  
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Microfinance-Χρηματοδοτικό εργαλείο JEREMIE  
 Χορήγηση δανείων έως 100.000 € για ΜΜΕ (απασχολούν λιγότερο από 10 

εργαζομένους, εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως 2 € εκατ.) 

 Διάρκεια αποπληρωμής: μέχρι 72 μήνες με τρίμηνη καταβολή δόσεων 

 Το επιτόκιο των δανείων, το οποίο θα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια 
του δανείου (μέχρι 10 έτη), θα έχει εύρος από 3,67% έως 4,53%, αναλόγως 
της Δράσης που θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο 

 Θα χορηγηθούν 
i. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών και άυλων στοιχειών ενεργητικού 

ii. Δάνεια για πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, με σκοπό την ανάπτυξη 
και την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (εξαιρούνται τα 
διάφορα λειτουργικά έξοδα) 

 Για την ανεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται προσκομίζεται συγκεκριμένο 
Bussines Plan καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια για ΜΜΕ 
 Δημιουργία πέντε Ταμείων Δανειοδότησης της πραγματικής οικονομίας 

συνολικού ύψους 900€ εκ. Τα πέντε Ταμεία Δανειοδότησης θα 
χρηματοδοτήσουν τις παρακάτω δράσεις: 

1. «Γενική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 300 εκ, με ανάδοχο την Alpha 
Bank 

2. «Επιχειρηματικότητα Νέων», προϋπολογισμού 90 εκ, με ανάδοχο την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος 

3. «Εξωστρέφεια», προϋπολογισμού 210 εκ, με ανάδοχο την Eurobank EFG 

4. «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες 
Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», προϋπολογισμού 150 εκ, με ανάδοχο 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

5. «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά», 
προϋπολογισμού 150 εκ, με ανάδοχο την Τράπεζα Πειραιώς.  

 Κάθε Ταμείο Δανειοδότησης θα διαθέτει κοινό κεφάλαιο με διαθέσιμα της 
Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, και θα παρέχει δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, 
είτε έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων, είτε δεν έχουν 
ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων. 
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Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 
Κατηγορίες Επενδύσεων: 

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 
Αφορά: κάθε επιχειρηματία 

2. Περιφερειακή Συνοχή 
Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές                               
ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη 
Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην                   
καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους 

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα 
Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών 

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια 
Αφορά: επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000€ 

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια 
Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών 
σχεδίων επιχειρήσεων, άνω των 2.000.000 ευρώ 

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering) 
Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον 
επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα 
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Είδη ενισχύσεων: 
i. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια 

από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία 
προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό 
της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο 
αφορολόγητο αποθεματικό. 

ii. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το 
Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

iii. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάλυψη 
από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την 
απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

iv. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση του 
ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό 
δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες 
που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.  

31 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης    

 Χρήσιμες Ιστοσελίδες 

 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
|www.mindev.gov.gr 

  Πλατφόρμα Επιχειρηματικότητας | www.startupgreece.gov.gr 

 Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε| www.investingreece.gov.gr 

 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων | www.ependyseis.gr 

 ΕΣΠΑ | http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx 

 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | http://europa.eu/about-
eu/institutions-bodies/eib/index_el.htm 
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Ευχαριστώ για την  
προσοχή σας! 
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