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Το επιχειρηµατικό σχέδιο – κλειδί της επιτυχίας

«Το κλειδί της προετοιµασίας είναι ο σωστός σχεδιασµός που αφορά στη
δηµιουργία ενός περιγράµµατος που θα σας επιτρέψει να επιτύχετε
τους στόχους σας. Το καλά µελετηµένο περίγραµµα είναι κάτι σαν
οδικός χάρτης που οδηγεί τον ταξιδιώτη µε ακρίβεια στον προορισµό
του»



Οδηγίες σύνταξης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου

Σε αυτό το σηµείο αναφέρονται επιγραµµατικά µερικές συµβουλές που
είναι χρήσιµες κατά τη σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου: 

Οι περιγραφές και οι προβλέψεις που θα περιληφθούν στο σχέδιο
πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και ρεαλιστικές. 
Το κείµενο του σχεδίου πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη θέµατα, να
µην πλατειάζει. 
Το κείµενο που θα συνταχθεί πρέπει να έχει λογική δοµή, να είναι
ευπαρουσίαστο και να µην έχει λάθη. 
Τα σχεδιαγράµµατα και τα γραφικά είναι χρήσιµα, πρέπει να είναι
ευανάγνωστα και προτιµώνται ως εργαλεία, κατά τη σύνταξη του
επιχειρηµατικού σχεδίου. 



Οδηγίες σύνταξης ενός επιτυχηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου

Ο συντάκτης του σχεδίου πρέπει να γνωρίζει τι είναι απαραίτητο για
το συγκεκριµένο σχέδιο (π.χ. οι τράπεζες για µια επέκταση
επιχείρησης απαιτούν ισολογισµούς νοµιµοποίηση κ.λπ.) 

Πρέπει να προβλέπονται εναλλακτικά σενάρια. 

Η µορφή ενός επιχειρηµατικού σχεδίου δεν είναι τυποποιηµένη. Απλώς
παρακάτω δίνονται χρήσιµες συµβουλές, προερχόµενες από τη διεθνή
επιχειρηµατική πρακτική, για τη δοµή και το περιεχόµενο ενός
επιτυχηµένου Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Μπορούν να προστεθούν ή να
αφαιρεθούν κάποιες υποκατηγορίες, αν κριθεί απαραίτητο. 



Πίνακας περιεχοµένων επιχειρηµατικού σχεδίου

(Business Plan)

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενική Εισαγωγή
Εξώφυλλο
Εισαγωγική σελίδα
Περιεχόµενα
Περίληψη

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Περιγραφή επιχείρησης
Προϊόντα / Υπηρεσίες
Τοποθεσία



Πίνακας περιεχοµένων επιχειρηµατικού σχεδίου
(Business Plan)

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α) Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

Ανάλυση καταναλωτή
Ανάλυση ανταγωνισµού
Ανάλυση αγοράς
Ανάλυση περιβάλλοντος

Β) Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής
Στρατηγική προϊόντων
Πλάνο µάρκετινγκ (Marketing Plan) 
Πωλήσεις
∆ιοικητικό πλάνο (Management Plan) 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
Ισολογισµός
Ανάλυση χρηµατοροών
Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
Ανάλυση νεκρού σηµείου



Επιχειρηµατικό σχέδιο - Εισαγωγή

Η Εισαγωγή που είναι το προκαταρτικό µέρος ενός επιχειρηµατικού σχεδίου
περιλαµβάνει : 

Γενική εισαγωγή: Ιστορικό της ιδέας (πότε, πως και κάτω από ποιες
συνθήκες, αναπτύχθηκε) και ποια προσόντα και εµπειρία διαθέτει ο νέος
επιχειρηµατίας. 
Εξώφυλλο : Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να αναγράφει ότι πρόκειται για
επιχειρηµατικό σχέδιο, να υπάρχει το λογότυπο της εταιρείας και η πλήρης
επωνυµία της. 
Εισαγωγική σελίδα : περιλαµβάνει, αρχικά, λίγα λόγια για την επιχείρηση, 
διεύθυνση ιστοσελίδας (εάν υπάρχει) και λογότυπο. Μπορεί επίσης, να
περιλαµβάνει περιγραφή και περίληψη των προϊόντων (εάν και όποιων είναι
απαραίτητο), φωτογραφίες και το σκοπό του επιχειρηµατικού πλάνου. 
Περιεχόµενα: Πρέπει να είναι καλά δοµηµένα, ώστε να περιλαµβάνουν όλες
τις κύριες κατηγορίες και τις υποκατηγορίες τους, χωρίς να δηµιουργούν
σύγχυση. 
Περίληψη: Περιλαµβάνεται σχεδόν όλο το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού
σχεδίου, συµπιεσµένο σε µερικά συµπεράσµατα (2-3 σελίδες). 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

1. Περιγραφή της επιχείρησης Εδώ σε γενικές γραµµές περιγράφονται: 
Νοµιµοποίηση – τύπος επιχείρησης: ιδιοκτησιακό καθεστώς, τύπος
επιχείρησης, άδειες και εξουσιοδοτήσεις
Είδος επιχείρησης: εµπορία, κατασκευή, υπηρεσίες
Αν είναι νέα, ανεξάρτητη επιχείρηση, υποκατάστηµα, επέκταση, franchise
κ.λ.π. 
Ό,τι άλλο γνωστό για τους εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης (outside
sources), όπως προµηθευτές, χονδρέµποροι, τράπεζες, στρατηγικοί
συνεργάτες, κ.λ.π. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

2. Προϊόντα / Υπηρεσίες
Η περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών, µε έµφαση στα οφέλη που
θα αποκοµίσουν οι καταναλωτές από αυτά / αυτές. Οι επιτυχηµένοι
επιχειρηµατίες γνωρίζουν καλά τι περιµένουν οι πελάτες τους. 
Συνοπτικά, θα πρέπει να περιέχονται τα εξής: 
Τι πουλάει η επιχείρηση
Πώς αυτό ωφελεί τον καταναλωτή
Τι διαφορετικό ή καλύτερο παρουσιάζουν τα προϊόντα / υπηρεσίες
της συγκεκριµένης επιχείρησης (καινοτοµία, τεχνικά ή λειτουργικά
χαρακτηριστικά, ανάγκες που ικανοποιούν, ο κύκλος ζωής, κ.λπ. ) 
Τι έχει µεγάλη ζήτηση και πόσο µπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί
στη ζήτηση, και τους χρονικούς περιορισµούς. 
Η πολιτική του προϊόντος µε ακρίβεια γιατί θα αποτελέσει τη βάση για
την ανάπτυξη του µάρκετινγκ. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εσωτερική Ανάλυση

3. Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
Προκειµένου να αποφευχθούν οι πιθανές συνέπειες µιας λανθασµένης

επιλογής πρέπει ως µελλοντικός επιχειρηµατίας να µελετήσεις τα
παρακάτω: 

Ποιες είναι οι ανάγκες όσον αφορά την τοποθεσία. 
Τι είδους χώρος χρειάζεται; 
Πόσος χώρος χρειάζεται; 
Ποια είναι η επιθυµητή περιοχή /και το επιθυµητό κτίριο; 
Είναι εύκολα προσβάσιµο το κτίριο στέγασης της επιχείρησης; 
Αν θα κτίσεις ή θα νοικιάσεις τους χώρους που χρειάζεσαι. (Πρέπει να
συγκρίνεις τι θα κόστιζε το ένα και τι το άλλο.) 
Υπάρχει δηµόσια συγκοινωνία; 
Γίνονται δηµογραφικές αλλαγές ή αλλαγές στην αγορά; 

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τα χρήµατα που µπορείς να διαθέσεις.



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού
Η εξωτερική ανάλυση περιλαµβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων εκτός
επιχείρησης. 

1. Ανάλυση καταναλωτή
∆εν είναι αρκετό να υιοθετήσεις ότι πολλοί άνθρωποι θα αγοράσουν το προϊόν
ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να προσφέρεις. 

Συνοπτικά, κάποιες ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν είναι οι εξής: 
Ποιο είναι το τµήµα των καταναλωτών που επιλέγεις ως πλέον συµφέρον για
τη δική σου δραστηριότητα: 
Γιατί επέλεξες αυτό και όχι κάποιο άλλο καταναλωτικό κοινό; 
Ποιο είναι το µέγεθος (πόσοι) κάθε τµήµατος αγοράς που µπορείς να
προσεγγίσεις; 
Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά αυτών των καταναλωτών, στα οποία
έχεις εσύ συγκριτικό πλεονέκτηµα; ( Ισχυρά και αδύναµα σηµεία σου ως προς
τους ανταγωνιστές, όπως, η τοποθεσία εγκατάστασης, η φήµη, τα προϊόντα
και υπηρεσίες που προσφέρεις, η τιµή του προϊόντος κ.λπ.) 
Ποιο είναι το µέγεθος κάθε τµήµατος αγοράς που µπορείς να προσεγγίσεις;



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

2. Ανάλυση Ανταγωνισµού
Για να µπορέσεις να κάνεις τη δική σου επιχείρηση ανταγωνιστική και διαφορετική

από τους άλλους, θα πρέπει να ξέρεις πως είναι και πως λειτουργούν οι
επιχειρήσεις των ανταγωνιστών σου. 
Για να αναπτυχθεί µια σωστή στρατηγική πρέπει να έχουν κατανοηθεί και
ειδικότερα εξετασθεί τα ακόλουθα στοιχεία: 
Απόδοση: Τι µερίδιο της αγοράς διαθέτουν οι ανταγωνιστές και πόσο υγιείς
είναι. 
Εικόνα και προσωπικότητα: πώς τους αντιλαµβάνονται οι πελάτες και πως
αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
Στόχοι: είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους
Υπάρχουσα και προηγούµενες στρατηγικές
∆ιάρθρωση κόστους (cost structure) 
Ισχυρά και αδύνατα σηµεία ως προς τους ανταγωνιστές
Πώς τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα προϊόντα των υπολοίπων
Οικονοµική ικανότητα διαφήµισης και προβολής
Παραγωγή νέων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

3α. Ανάλυση Αγοράς - Έρευνα αγοράς
Αν έχεις καταλήξει στο είδος της επιχείρησης που θέλεις να ξεκινήσεις, 

προσπάθησε να βάλεις την ιδέα σου σε εφαρµογή, αφού, ήδη, έχεις
απαντήσει στις εξής βασικές ερωτήσεις : 
Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες σου; 
Πόσοι περίπου είναι αυτοί; 
Αγοράζουν ήδη το προϊόν ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να
πουλήσεις; 
Πώς µπορείς να τους προσεγγίσεις; 
Έχεις παρατηρήσει πως ενεργούν οι ανταγωνιστές σου για να έρθουν
σε επαφή µε τους πελάτες; 
Ποια είναι η τιµή που µπορείς να πουλήσεις το προϊόν σου; 

Αν µια ιδέα για ένα προϊόν είναι καινούργια, ίσως χρειάζεται να δοκιµαστεί στην αγορά. 
Μπορεί οι ανταγωνιστές να θελήσουν να αντιγράψουν το νέο επιχειρηµατία σύντοµα, γι’ αυτό

χρειάζεται να προβλεφθεί η αντίδρασή τους και να αντιµετωπισθεί. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

3β. Ανάλυση Αγοράς – ∆οµή της αγοράς
Τα στοιχεία αυτής της δοµής που είναι χρήσιµα στην ανάλυσή µας είναι: 

Ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς: αναφέρεται στον αριθµό των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και στο µερίδιο
που καταλαµβάνει κάθε µία από αυτές. 
Η διαφοροποίηση του προϊόντος: Αναφέρεται στον αριθµό και στην
ποικιλία των προϊόντων που διακινούνται σε µία αγορά ή κλάδο. Όσο
πιο πολλά προϊόντα υπάρχουν, τόσο ευκολότερα ένα καινούριο
προϊόν θα γίνει αποδεκτό από τους καταναλωτές. 
Η ευκολία πρόσβασης: µπορεί να οριστεί από τον αριθµό εµποδίων
που συναντά µία καινούρια επιχείρηση, προκειµένου να
δραστηριοποιηθεί σε µία αγορά. Αυτά παίρνουν συνήθως τις εξής
µορφές: 
Νοµικά εµπόδια (π.χ. κατοχύρωση πατέντας ή άλλα νοµικά εµπόδια ) 
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα (κόστος λειτουργίας µιας ήδη υπάρχουσας
επιχείρησης είναι µικρότερο από αυτό µιας νέας) 
Η αφοσίωση των καταναλωτών (buyer loyalty) προϊόντα µιας επιχείρησης ή σε
ένα συγκεκριµένο προϊόν. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

3γ. Ανάλυση Αγοράς – Η πραγµατική αγορά

Το µέγεθος της πραγµατικής αγοράς του προϊόντος µας ισούται µε το
αποτέλεσµα του παρακάτω τύπου: 

Πραγµατική αγορά = Εισαγωγές + Εσωτερική παραγωγή - Εξαγωγές

Ορίζοντες ανάπτυξης
Κερδοφορία αγοράς
∆ιάρθρωση κόστους
Κανάλια διανοµής
Τάσεις που προσδιορίζουν τον κλάδο, την επιχείρηση ή την αγορά
(υπάρχουν πολλές επιµέρους αγορές) 
Παράγοντες επιτυχίας



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Α. Ανάλυση καταναλωτή και ανταγωνισµού

4. Ανάλυση περιβάλλοντος
Με τον όρο «περιβάλλον» εννοούνται όλοι οι παράγοντες που

επηρεάζουν την αγορά και τη βιοµηχανία ενός προϊόντος. 

Η ανάλυση περιβάλλοντος περιλαµβάνει τους εξής πέντε παράγοντες: 
Τεχνολογία
Κράτος
Οικονοµία
Κουλτούρα - Πολιτισµός
∆ηµογραφικά στοιχεία



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Β. Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής

1. Στρατηγική προϊόντων
Σε αυτό το µέρος περιγράφεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τα

προϊόντα, όσον αφορά τα παρακάτω στοιχεία: 
Υπόσχεση του προϊόντος (π.χ. ακριβό και ποιοτικό, φθηνό, εύχρηστο
κ.λπ.) 
Χαρακτηριστικά (π.χ. απορρυπαντικό σε µικρό µέγεθος, µε βαλβίδα
ασφαλείας, για χρωµατιστά ρούχα κ.λπ.) 
∆ιαφοροποίηση από τα άλλα προϊόντα της αγοράς
Μοναδικότητα (τι µοναδικό έχει να προσφέρει το προϊόν) 

Ο όρος « καινοτοµία» είναι διφορούµενος: σηµαίνει µια διαδικασία κατά την οποία γνωστά
ήδη στοιχεία, υλικά, µέθοδοι, υπηρεσίες, κ.λπ. χρησιµοποιούνται και συνδυάζονται µε νέο
τρόπο, ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο προϊόν, υπηρεσία, µέθοδος. 

Σηµαίνει επίσης, ένα εντελώς νέο προϊόν, µέθοδο ή υπηρεσία. 
Η καινοτοµία δεν είναι κατ’ ανάγκη συνώνυµη µε την υψηλή τεχνολογία. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Β. Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής

2. Πλάνο Marketing (Marketing Plan)
Συµπεριφορά καταναλωτή: διαδικασία αγοράς, ευαίσθητα σηµεία
κατά την επιλογή προϊόντων, από πού κάνει τις αγορές του, 
συνήθειες, κίνητρα, ευθυµία και ανάγκες που τον οδηγούν σε αγορές, 
συχνότητα κατανάλωσης, κ.λπ. 
Προϊόν: χαρακτηριστικά που διαθέτει και σε ποια από αυτά θα δοθεί
έµφαση. Χρήσιµο είναι να αναφέρεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος
και σε ποιο στάδιο της ζωής του βρίσκεται (Product Life Cycle / PLC) 
Τιµή: καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής, εναλλακτικές λύσεις και
εκπτώσεις. 
∆ιανοµή: περιλαµβάνει τα κανάλια και τις µεθόδους διανοµής, τους
στόχους διανοµής, το κόστος, τα κίνητρα για χονδρέµπορους και
λιανέµπορους, εναλλακτικά κανάλια (π.χ. µέσω internet) κ.ά.
Προβολή / Προώθηση: περιλαµβάνει στόχους, διαφήµιση, δηµόσιες
σχέσεις, δηµοσιότητα, προώθηση πωλήσεων, προσωπικές πωλήσεις, 
άµεσο marketing και χρήση διαδικτύου. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Β. Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής

3. Πωλήσεις

Θα πρέπει να περιλαµβάνει την πορεία των πωλήσεων για κάποια έτη
(τα σχεδιαγράµµατα βοηθούν πολύ), θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη της
συνολικής αγοράς (και της υποαγοράς, αν κριθεί χρήσιµο). 

Για τις προβλέψεις, χρειάζεται πάντα να γίνονται κάποιες υποθέσεις. 
Αυτές πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια και να είναι ρεαλιστικές. 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Εξωτερική Ανάλυση
Β. Επιλογή, προσδιορισµός και υλοποίηση στρατηγικής

4. ∆ιοικητικό Πλάνο (Management)
Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνεπάγεται πολλές ευθύνες. Η πεποίθηση «είµαι

αφεντικό του εαυτού µου» είναι απλουστευτική και σε καµία περίπτωση δεν
ισχύει. Η διοίκηση θέτει τις βάσεις για την επιτυχία της επιχείρησης. 

Η προνοητικότητα είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα ενός σωστά δοµηµένου
διοικητικού πλάνου. 

Θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 
Ποιες αδυναµίες υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο; 
Ποιος ή ποιοι αναλαµβάνουν τη διοίκηση; 
Ποια είναι τα καθήκοντά τους; 
Είναι ξεκάθαρες και κατανεµηµένες οι ευθύνες; 
Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό; 
Ποιο είναι το µισθολογικό καθεστώς; 
Τι προνόµια, πριµ παραγωγικότητας, διακοπές και αργίες θα προσφέρονται; 
Πώς και πότε θα γίνεται η εκπαίδευση και από ποιους; 



Επιχειρηµατικό σχέδιο – Οικονοµικό Πλάνο

Το οικονοµικό µέρος ενός επιχειρηµατικού σχεδίου είναι εξίσου κοµβικό
σηµείο της γενικότερης σχεδιαστικής διαδικασίας. 

Ένα οικονοµικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: 
Ισολογισµός: 

Καταδεικνύει το πόσο υγιής είναι η επιχείρηση περιγράφοντας το ενεργητικό, το παθητικό και
τα ίδια τα κεφάλαια. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει έναν ισολογισµό του τρέχοντος έτους, 
και έναν ισολογισµό για τα επόµενα έτη.

Ανάλυση χρηµατορροών: 
Αναλύει τη ρευστότητα µιας επιχείρησης. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιµο για την

επιχείρηση, γιατί βοηθά στη σωστή ρύθµιση των υποχρεώσεων και των απαιτήσεών της. 

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης: 
Παρουσιάζει τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζηµίες της επιχείρησης. Καλό είναι να

περιλαµβάνονται στο σχέδιο τωρινές, παλιές, αλλά και µελλοντικές καταστάσεις. 

Ανάλυση νεκρού σηµείου
Καταδεικνύει τις πωλήσεις που πρέπει να γίνουν (σε ευρώ ή σε τεµάχια), ώστε να καλυφθεί το

συνολικό κόστος της επιχείρησης.



Ένα απλό παράδειγµα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο  έτος 4ο  έτος 5ο  έτος
Έσοδα 
Πωλήσεις 10.000 κιλά x 12 €/κιλό 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872
Σύνολο Εσόδων 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872
Κόστος Λειτοργίας
Πρώτες ύλες 10.000 υλικά x 7 €/κιλό 70.000 70.700 71.407 72.121 72.842
Αµοιβές Προσωπικού 1.000 € x 14 µήνες 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
∆απάνες Ενοικίου 400 € x 12 µήνες 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
∆απάνες Ύδρευσης – Φωτισµού- Τηλεφώνου 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
∆απάνες Προβολής – ∆ιαφήµισης 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Λοιπές λειτουργικές ∆απάνες 500 € x 12 µήνες 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογιστής) 200 € x 12 µήνες 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Απρόβλεπτες δαπάνες 100 € x 12 µήνες 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους 105.600 106.300 107.007 107.721 108.442
Μικτά Κέρδη προ Φόρων 14.400 14.900 15.405 15.915 16.430
∆είκτης Μικτού Περιθωρίου 12,00 12,29 12,58 12,87 13,16



Ένα απλό παράδειγµα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο  έτος 4ο  έτος 5ο  έτος
Έσοδα 
Πωλήσεις 10.000 κιλά x 12 €/κιλό 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872
Σύνολο Εσόδων 120.000 121.200 122.412 123.636 124.872
Κόστος Λειτοργίας
Πρώτες ύλες 10.000 υλικά x 7 €/κιλό 87.500 88.375 89.259 90.151 91.053
Αµοιβές Προσωπικού 1.000 € x 14 µήνες 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
∆απάνες Ενοικίου 400 € x 12 µήνες 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
∆απάνες Ύδρευσης – Φωτισµού- Τηλεφώνου 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
∆απάνες Προβολής – ∆ιαφήµισης 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Λοιπές λειτουργικές ∆απάνες 500 € x 12 µήνες 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογιστής) 200 € x 12 µήνες 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Απρόβλεπτες δαπάνες 100 € x 12 µήνες 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Τόκοι δανείων 400 € x 12 µήνες 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους 127.900 128.775 129.659 130.551 131.453
Μικτά Κέρδη προ Φόρων -7.900 -7.575 -7.247 -6.915 -6.580
∆είκτης Μικτού Περιθωρίου -6,58 -6,25 -5,92 -5,59 -5,27



Ένα απλό παράδειγµα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1ο  έτος 2ο  έτος 3ο  έτος 4ο  έτος 5ο  έτος
Έσοδα 
Πωλήσεις 16.000 κιλά x 12 €/κιλό 192.000 193.920 195.859 197.818 199.796
Σύνολο Εσόδων 192.000 193.920 195.859 197.818 199.796
Κόστος Λειτοργίας
Πρώτες ύλες 16.000 υλικά x 7 €/κιλό 140.000 141.400 142.814 144.242 145.685
Αµοιβές Προσωπικού 1.000 € x 14 µήνες 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
∆απάνες Ενοικίου 400 € x 12 µήνες 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
∆απάνες Ύδρευσης – Φωτισµού- Τηλεφώνου 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
∆απάνες Προβολής – ∆ιαφήµισης 300 € x 12 µήνες 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Λοιπές λειτουργικές ∆απάνες 500 € x 12 µήνες 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογιστής) 200 € x 12 µήνες 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Απρόβλεπτες δαπάνες 100 € x 12 µήνες 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Τόκοι δανείων 400 € x 12 µήνες 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Σύνολο Λειτουργικού Κόστους 180.400 181.800 183.214 184.642 186.085
Μικτά Κέρδη προ Φόρων 11.600 12.120 12.645 13.176 13.711
∆είκτης Μικτού Περιθωρίου 6,04 6,25 6,46 6,66 6,86



Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηµατικότητα & την Περιφερειακή Συνοχή

Εισηγητής: Κολετζάκης Μανώλης, Οικονοµολόγος

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012



Σκοπός Νέου Αναπτυξιακού Νόµου

Σκοπός του νόµου είναι η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας µε τη διαµόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των
επενδύσεων, µε τα οποία βελτιώνεται: 

η επιχειρηµατικότητα, 

η τεχνολογική ανάπτυξη, 

η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και

η περιφερειακή συνοχή

και προωθούνται

η πράσινη οικονοµία, 

η αποτελεσµατική λειτουργία των διαθέσιµων υποδοµών και

η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας.



Είδη Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή 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. 

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο
χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών
που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις. Η επιδότηση της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.



Ποσοστά Ενισχύσεων

Για τον καθορισµό του ποσοστού των περιφερειακών ενισχύσεων η
Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α’, Β’, Γ’) µε κριτήριο το
επίπεδο ανάπτυξης, σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας. 

Η Κρήτη συµπεριλαµβάνεται στη ζώνη Β’ όπου το ποσοστό ενίσχυσης
ανέρχεται σε:
30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 
35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και
40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιοµηχανικές
Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτοµίας παρέχεται
κατ΄ εξαίρεση ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων
µονάδων.



Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
Γενικής Επιχειρηµατικότητας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Γενική Επιχειρηµατικότητα
Περιλαµβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που µπορούν να

υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία
ή σε µία από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των

επιχειρήσεων µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών
καινοτοµιών, όπως συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, 
πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και προγράµµατα
έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευµένου επιστηµονικού και
ερευνητικού δυναµικού. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό
80% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% ενώ το υπόλοιπο ποσοστό
µέχρι το όριο του συνόλου της ενίσχυσης συµπληρώνεται µε την ενίσχυση
φορολογικής απαλλαγής.



Γενικά Επενδυτικά Σχέδια
Περιφερειακής Συνοχής

Περιφερειακή Συνοχή
Περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που:

αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, 

αντιµετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήµατα µε
περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές εφαρµογές, 

εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης
υδάτινων πόρων και

συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση
και ανάπτυξη περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό
70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό µέχρι το όριο του συνόλου της ενίσχυσης συµπληρώνεται µε
την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής.



Ελάχιστο ύψος επένδυσης – Ίδια Συµµετοχή

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών
σχεδίων στις ενισχύσεις του παρόντος νόµου ορίζεται ως εξής:

- Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ.
- Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ.
- Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 300.000 ευρώ.
- Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 200.000 ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής
Επιχειρηµατικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήµισυ
των προαναφερόµενων κατά περίπτωση ποσών.

Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που
λαµβάνουν ενίσχυση µε τη µορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν
µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόµενων δαπανών.

Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής
απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 25%
του επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω
εξωτερικής χρηµατοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό
δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση.



Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

Τα ειδικά επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Επιχειρηµατικότητας των Νέων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για

την ίδρυση και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, 
στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του
50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος
της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.

β. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον

πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ. Ο υπολογισµός του ποσού
αυτού γίνεται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά το
χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης.



Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

γ. Ολοκληρωµένων Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχεδίων

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης
ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων
επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από
τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που
περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες
ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους από
τους επόµενους στόχους:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης.
Παραγωγή και προώθηση επώνυµων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων
προϊόντων, υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά
βελτιωµένων ή τελείως διαφοροποιηµένων, σε σχέση µε τα
υφιστάµενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης.



Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

δ. Συνέργειας και ∆ικτύωσης
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από

σχήµατα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση
προγραµµάτων, τα οποία
είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων
είτε αξιοποιούν υποδοµές που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική
χρηµατοδότηση
είτε συντελούν στην προσαρµογή στο σύγχρονο οικονοµικό και
τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφικά
προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. 

Τα σχήµατα αυτά απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην
Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον
επιχειρήσεις στους λοιπούς νοµούς της Επικράτειας και λειτουργούν
υπό µορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συµµετέχουν και
επιχειρήσεις των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην κατηγορία αυτή µπορούν να συµµετέχουν µε ποσοστό έως 20% 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Ερευνητικοί Φορείς και Νοµικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.



Επιλέξιµες Ενέργειες – ∆απάνες

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών, ειδικών και

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 60%
του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία
παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς,
αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

αγ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού.

αδ. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον
η χρηµατοδοτική µίσθωση περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά
τη λήξη της µίσθωσης.



Επιλέξιµες Ενέργειες – ∆απάνες

β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης
και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθειας και εγκατάστασης
λογισµικού και συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη
µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη
κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

Το κόστος των ενισχυόµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιµων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Για έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας που
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα
οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία
µε ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς και µε Ανώτατα και Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε.



Μη Επιλέξιµες Ενέργειες – ∆απάνες

∆εν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:
α. Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
β. Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων.
γ. Τα µέσα µεταφορών και ο εξοπλισµός µεταφορών για επενδυτικά σχέδια

στον τοµέα των µεταφορών.
δ. Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.
ε. Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων. 
στ. Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών

παγίων στοιχείων.
ζ. Την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που

δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο
έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα ή έχει µισθωθεί για το σκοπό αυτόν, για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. 

η. Μελέτες και αµοιβές συµβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές
ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων
επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.



Υποβολή Προτάσεων – Ενηµέρωση Επενδυτών

Σήµερα, οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στο

Νόµο 3908/2011 υποβάλλονται τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.

Πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό Νόµο παρέχονται στην ιστοσελίδα

www.ependyseis.gr καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης

Επενδυτών. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Περιφέρειας Κρήτης

∆/νση Μάρκου Μουσούρου 15, 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. 2813 410145-8 
Fax: 2813 410181



Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών

στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Εισηγητής: Κολετζάκης Μανώλης, Οικονοµολόγος

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012



Στόχος της ∆ράσης

Στόχος της δράσης είναι:
η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων

προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες
πληροφορικής και

η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. 

Επιπλέον µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση διασφαλίζεται
η διατήρηση αλλά και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η

ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασµός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία
των προϋπολογισµών που διατίθενται είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης µε τις
Περιφέρειες, µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγµατικές ανάγκες τους και να
αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα. Συνεπώς η Περιφερειακή
στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.



Κατηγορίες Ενισχύσεων – Θεµατικές Ενότητες

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α) Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της

επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας µεταποιητικών
επιχειρήσεων.

β) Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών
επιχειρήσεων.

γ) Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε
δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή τοµέα.

δ) Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε
δυναµικούς στοχευµένους κλάδους του τριτογενή τοµέα.

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας
εξαιρούνται από την εν λόγω προκήρυξη.



Κατηγορίες Ενισχυόµενων Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπό
σύσταση επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:

1. Υφιστάµενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον
δύο πλήρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις.     

2. Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν µέχρι την
ηµεροµηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις.

3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν µετά
την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου. 



Προϋποθέσεις Συµµετοχής

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των
ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

Να είναι εγκατεστηµένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως
ανεξάρτητες επιχειρήσεις µε το πλήρες αντικείµενο τους, στην
Ελληνική επικράτεια.

Να µην είναι προβληµατική επιχείρηση.

Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε
νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή
µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Να τηρούν (για υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσµευτούν
ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) 
κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας
του Κ.Β.Σ.

Να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς
κρατικής ενίσχυσης.



Προϋποθέσεις Συµµετοχής

Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύµφωνα µε τον ορισµό της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτηµα Α’ της παρούσας), ο µέσος ετήσιος κύκλος
εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται:

από 30.000 € µέχρι 50.000.000 ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην υπερβαίνει
τα 43.000.000 € για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»
από 30.000 € µέχρι 50.000.000 € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην
υπερβαίνει τα 43.000.000€ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
από 20.000 € µέχρι 50.000.000 € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην
υπερβαίνει τα 43.000.000€ για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»
από 20.000 € µέχρι 50.000.000 € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην
υπερβαίνει τα 43.000.000€ για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις
τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, 
στις δύο τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις υφιστάµενες µεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή / και οι
θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε
ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α.



Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης κυµαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεµατική ενότητα «Τουρισµός»

iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο»

iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το µέγιστο επιχορηγούµενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται µε
τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε
οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεµατικές Ενότητες µπορεί να
πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο
από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι
υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται. 



∆ιάρκεια Υλοποίησης

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες για την µεταποίηση
και τον τουρισµό και τους δώδεκα (12) µήνες για τις άλλες θεµατικές
ενότητες από την ηµεροµηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης
µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Υπάρχει η δυνατότητα δίµηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από
αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση
δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος µέτρου
ενίσχυσης.



Ποσοστά Ενίσχυσης – Ιδιωτική Συµµετοχή

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συµµετοχή
του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων
δραστηριοτήτων της Προκήρυξης για την Περιφέρεια της Κρήτης, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία επιχειρήσεων:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης
µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συµµετοχή) ή/και
µεσοµακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό δάνειο ειδικού σκοπού.

Περιφέρεια ∆ηµόσια Επιχορήγηση
(Κοινοτική & Εθνική) (%)

Ιδιωτική Συµµετοχή (%)

Περιφέρεια
% Ενίσχυσης για µεσαίες

επιχειρήσεις
% Ενίσχυσης για

µικρές
επιχειρήσεις

% Ιδιωτικής
συµµετοχής για

µεσαίες
επιχειρήσεις

% Ιδιωτικής
συµµετοχής για

µικρές
επιχειρήσεις

Κρήτη 40 50 60 50



Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας ΚΑ∆

1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε µια
µόνο θεµατική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιµη επιχειρηµατική
δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγµατοποιήσουν
επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα στην ίδια θεµατική ενότητα, στην
οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάµενες
επιχειρήσεις.

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιµο
ΚΑ∆ πριν την προδηµοσίευση του προγράµµατος και να
πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα, στην οποία
δραστηριοποιούνταν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης.

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσµεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή
τους τον επιλέξιµο ΚΑ∆ στον οποίο θα πραγµατοποιήσουν της επένδυσή
τους.

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισµό για την
υποβολή πρότασης σε συγκεκριµένη θεµατική ενότητα αρκεί οι νέες να
κατείχαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης
τον συγκεκριµένο ΚΑ∆ ή οι υπό σύσταση να δεσµεύονται ότι θα
αποκτήσουν τον ΚΑ∆ στον οποίο θα πραγµατοποιήσουν την επένδυση
τους κατά τη σύσταση τους.



Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας ΚΑ∆

2. Οι υφιστάµενες επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. σε
διαφορετικές θεµατικές ενότητες) µπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι
ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση
στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα µε τα
µεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον µέσο όρο του κύκλου
εργασιών τριετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά
φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηµατική δραστηριότητα της
επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεµατική ενότητα είναι
επιλέξιµη.

Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες
τουλάχιστον 40% (σαράντα) σχετικές µε αυτήν τη θεµατική ενότητα. Το
υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να αφορά σε άλλη θεµατική ενότητα
στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη δραστηριότητα που ήδη
διέθεταν πριν την 01/01/2012.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) 
τελευταία έτη, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων
ετών.



Προϋποθέσεις Επιλεξιµότητας ΚΑ∆

3. Στην περίπτωση µεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για
δηµιουργία σηµείων πώλησης/διάθεσης των προϊόντων της θα πρέπει
για µία τριετία από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης
να µην µεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία ενισχύθηκε. Η τήρηση
της συγκεκριµένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 
της επιχείρησης, από όπου για τις τρεις επόµενες πλήρεις οικονοµικές
χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης να
αφορά σε µεταποιητική δραστηριότητα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση βάσει των Κωδικών Αριθµών
∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) της Π.Ο.Λ. 1133/2008 και στην θεµατική
ενότητα που ανήκουν σύµφωνα µε αυτούς. 



Επιλέξιµες Ενέργειες & ∆απάνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 
1 ∆ηµιουργία, επέκταση, αναβάθµιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, 

διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 
2 ∆ιαφοροποίηση - εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, 

αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης. 
3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή 

διαδικασιών. 
4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόµηση ενέργειας. 
5 Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία. 
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
 



Επιλέξιµες Ενέργειες & ∆απάνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΜΠΟΡΙΑ» & «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 

1 ∆ηµιουργία, επέκταση, αναβάθµιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης 
εργασιών της επιχείρησης. 

2 Εξορθολογισµός – εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και 
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. 
4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόµηση ενέργειας. 
5 Ανάπτυξη καινοτοµιών.  
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
 



Επιλέξιµες Ενέργειες & ∆απάνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) 
1 ∆ηµιουργία, επέκταση, αναβάθµιση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

τουριστικών καταλυµάτων. 
2 Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση υπηρεσιών και διοικητικών 

διαδικασιών της επιχείρησης. 
3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.  
4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόµηση ενέργειας. 
5 Ανάπτυξη καινοτοµιών στις παρεχόµενες υπηρεσίες.  
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
 



Επιλέξιµες Ενέργειες & ∆απάνες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις 
2 Μηχανήµατα και Εξοπλισµός Ως επιλέξιµη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 

σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 
3 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιµη δαπάνη 

νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 
4 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας. Ως επιλέξιµη δαπάνη 

νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 
5 Συστήµατα Αυτοµατοποίησης: Ως επιλέξιµη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 

σύγχρονος και όχι ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός. 
6 ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας 
7 Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
8 Προβολή - Προώθηση 
9 Αµοιβές Συµβούλων 
 

Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η δαπάνη 9 που αφορά στο κόστος
εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου και παρακολούθησης της
υλοποίησης της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ (2.000,00 €). 



Πληροφόρηση - ∆ηµοσιότητα

Στοιχεία για την εν λόγω προδηµοσίευση θα είναι διαθέσιµα στους

ιστότοπους www.ependyseis.gr, www.espa.gr, 

www.startupgreece.gov.gr. 

Επιπλέον σχόλια και ερωτήσεις µπορoύν να υποβληθούν ηλεκτρονικά

στην ιστοσελίδα του www.espa.gr στην Ενότητα Υποβολή Ερωτηµάτων

(σύνδεσµος http://www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx ) και στις

διευθύνσεις infoespa@mnec.grmme@mnec.gr και . 


