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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 

 

Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη 

παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η απελευθέρωση των αγορών τα τελευταία χρόνια επέτρεψαν την 

ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού εναλλακτικών εργαλείων και χρηματοοικονομικών 

λύσεων. Η γνώση των εργαλείων αυτών αποτελεί για τον υποψήφιο επιχειρηματία 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η παρουσίαση των εργαλείων αυτών στον παρόντα 

οδηγό είναι περιληπτική και δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των 

χρηματοδοτικών λύσεων. Επιπλέον, ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να μελετήσει πολύ 

καλά όλες τις υφιστάμενες δυνατότητες, επειδή οι συνθήκες και ο ανταγωνισμός 

μεταβάλλουν τις δυνατότητες εύρεσης της ιδανικής λύσης ανάλογα με τη χρονική 

περίοδο. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος από τη 

βιβλιογραφία που παρατίθεται στο γραφείο της ΜοΚΕ ή από τη σχετική 

βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο. 

  

 Πριν από κάθε ενέργεια διερεύνησης μιας επαρκούς χρηματοδότησης, ακόμα 

και πριν από την ίδρυση της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας πρέπει να ορίσει υπεύθυνα 

πόσα κεφάλαια προτίθεται να ξοδέψει για επενδύσεις και άυλες αξίες. Οι 

προτεινόμενες επενδύσεις που σκοπεύει να κάνει η επιχείρηση στο διάστημα που 

καλύπτει το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει: 

o Να είναι ξεκάθαρες όσον αφορά τα τεχνικά και τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά τους. Αν υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις προτείνεται να 

γίνεται αναλυτική κοστολόγηση από μηχανικό, αν είναι δυνατόν. Επίσης, για 

τα μηχανήματα καλό είναι να υπάρχουν προσφορές από προμηθευτές. 
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o Το κόστος τους να είναι ρεαλιστικό σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα της 

επιχείρησης και να υπάρχει πρόβλεψη από πού θα αντληθούν τα απαιτούμενα 

κεφάλαια για την υλοποίηση τους. 

o Να περιγράφεται με τεχνικούς και οικονομικούς όρους η ωφέλεια που θα 

δώσει στην επιχείρηση η συγκεκριμένη επένδυση (πχ η προμήθεια της 

μηχανής Α θα επιφέρει αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας 

κατά 35% με αποτέλεσμα αντίστοιχη προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων, 

ενώ το κόστος παραγωγής θα μεταβληθεί κατά x%). 

 

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να μελετώνται, να υπολογίζονται και να 

αναλύονται τα παρακάτω έξοδα: 

 Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητο να αγοράσει η επιχείρηση για τις ανάγκες 

λειτουργίας της. 

 Τα έξοδα ίδρυσης της Επιχείρησης. Εδώ πρέπει να συμπεριληφθούν ιδρυτικές 

και προλειτουργικές δαπάνες όπως εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην 

Εφορία κ.α. 

 Άλλα έξοδα της Επιχείρησης. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι δαπάνες 

τηλεφωνικής σύνδεσης, σύνδεσης με την ΔΕΗ, δημιουργία λογότυπου και 

διαφημιστικού τρίπτυχου κ.α. 

 Απρόβλεπτα έξοδα Επιχείρησης. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα 

που θα προκύψουν κατά την ίδρυση της επιχείρησης. Αυτό το ποσό αποτελεί 

περίπου το 5% των συνολικών δαπανών παγίων στοιχείων. 

 Αποσβέσεις. Αναλυτική παρουσίαση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων 

κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

 Ορισμός κεφαλαίου κίνησης 

Το κεφάλαιο κίνησης που απαιτεί μια επιχείρηση συναρτάται άμεσα με τα 

λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης. Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης 

υπολογίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων - δαπανών: 
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- Αμοιβές Προσωπικού 

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που χρειάζεται η 

επιχείρηση για τη λειτουργία της μπορούμε να υπολογίσουμε τις αμοιβές του. Είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί η βάση με την οποία υπολογίζονται οι μισθοί του 

προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας βάσει των οποίων υπολογίζεται ο προβλεπόμενος μισθός ανά κατηγορία 

εργαζομένων και οι προβλεπόμενες εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις (δώρα, 

επίδομα αδείας κλπ.). Με το ίδιο σκεπτικό θα υπολογισθούν όλοι οι μισθοί του 

μόνιμου προσωπικού. Για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης δεν ισχύουν οι 

εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις. Ο υπολογισμός των αμοιβών προσωπικού θα 

υπολογισθεί για ένα διάστημα πέντε (5) χρόνων. Κάθε χρόνο θα πρέπει να 

υπολογίζεται μία νόμιμη αύξηση. 

- Δαπάνες Ενοικίου 

Θα πρέπει να υπολογιστούν οι δαπάνες ενοικίου για μία πενταετία. Θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η ετήσια αναπροσαρμογή του ενοικίου. 

- Δαπάνες Ύδρευσης – Φωτισμού 

Οι δαπάνες ύδρευσης υπολογίζονται ανά τρίμηνο και οι δαπάνες Φωτισμού ανά 

τετράμηνο. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογιστεί ότι οι δαπάνες αυτές θα 

προσαυξάνονται κατά ένα ποσοστό που της τάξης του 5-7%. 

- Δαπάνες Τηλεφώνου - Internet 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι δαπάνες τηλεφώνου – internet ανά δίμηνο. 

- Δαπάνες Προβολής και Διαφήμισης 

Για τη σωστή παρουσίαση των υποστηρικτικών λειτουργιών της επιχείρησης και της 

επαγγελματικής διάθεσης πρέπει να γίνει ένας αρχικός υπολογισμός των ενεργειών 

προβολής και διαφήμισης με στόχο την προώθηση των πωλήσεων. Αυτές οι ενέργειες 

περιλαμβάνουν την εκτύπωση επαγγελματικών καρτών, την εκτύπωση 

διαφημιστικών φυλλαδίων και την διαφήμιση σε εμπορικά έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα. Επίσης θα πρέπει η επιχείρηση να δείξει την διάθεσή της για τη συνεχή 
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προβολή και διαφήμιση. Αυτό μπορεί να φανεί με μία πρόβλεψη ετήσιας αύξησης 

των δαπανών για τέτοιες ενέργειες κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5 - 8 %. 

- Γραφική Ύλη και Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 

Για τη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να λάβουμε υπόψη τα έξοδα γραφικής ύλης 

(χαρτί εκτύπωσης, φωτοαντίγραφα κ.λπ.) και αναλώσιμα του Η/Υ (μελάνι, δισκέτες 

κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και υπολογίζεται ετήσια 

προσαύξηση. 

- Λοιπές Δαπάνες 

Στις δαπάνες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται διάφορα υλικά καθαρισμού, 

εισφορές σε Επιμελητήρια - Ταμεία, και γενικά δαπάνες που είναι σταθερής μορφής 

και επαναλαμβανόμενες. Οι δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται με ετήσια προσαύξηση. 

- Δαπάνες Συντήρησης και Κίνησης Αυτοκινήτου 

Σε περίπτωση που η χρήση αυτοκινήτου είναι απαραίτητη για την λειτουργία της 

επιχείρησης θα πρέπει να υπολογιστούν και οι δαπάνες για συντήρηση και κίνηση 

αυτοκινήτου. Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, 

ασφάλειες και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες για καύσιμα υπολογίζονται σε μηνιαία 

βάση. Οι υπόλοιπες δαπάνες υπολογίζονται βάσει χιλιομέτρων. Υπάρχει ετήσια 

προσαύξηση. 

- Απρόβλεπτα Έξοδα 

Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται σε ποσοστό 5% επί των προβλεπόμενων 

ετήσιων λειτουργικών εξόδων και εκτιμάται ότι θα προσαυξάνονται κατά 5% κάθε 

χρόνο. 
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 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ανάλογα με τον οικονομικό προγραμματισμό που θα κάνει ο νέος 

επιχειρηματίας, θα εξετάσει και τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να 

καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησής του. Οι ανάγκες αυτές και, κατά συνέπεια οι 

λύσεις σε αυτές, χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 

 

 Βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και κατάλληλα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία 

 

- Εποχική χρηματοδότηση 

Η εποχική χρηματοδότηση είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις που χρειάζονται 

συμπληρωματικά κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν τις εποχιακές ανάγκες τους σε 

μικρής διάρκειας περιόδους, κατά τις οποίες παράγουν τα προϊόντα τους αλλά δεν τα 

πωλούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αγροτικές επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν εποχικές διακυμάνσεις στην δραστηριότητά τους. 

 

- Πίστωση για τη μετατροπή στοιχείων ενεργητικού 

Η περίπτωση αυτή είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις που έχουν συνεχή (όχι 

μόνον εποχική) ανάγκη χρηματοδότησης. Σε περιπτώσεις δηλαδή που 

δημιουργούνται κενά μεταξύ των πιστώσεων από τους προμηθευτές, και της 

είσπραξης των εσόδων από την πώληση των βιομηχανικών προϊόντων της 

επιχείρησης επί πιστώσει. 

 

- Πίστωση ενεργητικού ή χρηματοδότηση επενδύσεων λειτουργίας 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο χρηματοδότησης μιας σχετικά 

μακροπρόθεσμης ανάγκης με μία βραχυπρόθεσμη πιστωτική διευκόλυνση. Οι 

επιχειρήσεις, όταν βρίσκονται σε φάση επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, 

χρειάζονται περισσότερα ταμειακά διαθέσιμα για να χρηματοδοτήσουν τα πάγια 
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στοιχεία τα οποία αποδίδουν μέσω της λειτουργίας τους, αλλά και τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού τους που αποδίδουν μέσω της ανακύκλωσής τους. 

 

- Πίστωση που σχετίζεται με την ταμειακή ροή / με συγκεκριμένο έργο 

Πρόκειται για δανεισμό που βασίζεται τόσο στο ενεργητικό όσο και την 

ταμειακή ροή, με σκοπό τη χρηματοδότηση μάλλον μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων αναγκών (5-7 έτη), παρά βραχυπρόθεσμων. Χρησιμοποιείται για 

αγορά περιουσιακών στοιχείων από τα οποία αναμένεται να δημιουργηθεί στο μέλλον 

ταμειακή ροή και να συνεισφέρουν έτσι στην αποπληρωμή των δανείων. 

 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ  

Οι εμπορικές τράπεζες αποτελούν για τις μικρές ιδίως νέες επιχειρήσεις την 

κυριότερη πηγή χρηματοδότησης εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες εγγυήσεις. Οι 

τράπεζες δανείζουν συνήθως υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ένα παρελθόν 

πωλήσεων, κερδών και ικανοποιημένων πελατών και ελέγχουν τις ταμειακές ροές και 

την ύπαρξη εγγυήσεων. Για τις νέες επιχειρήσεις, συνήθως απαιτούν προσωπικές 

εγγυήσεις από τον (τους) ιδιοκτήτη (-ες). Τα δάνεια των τραπεζών βασίζονται κυρίως 

στο κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό ή στις ταμειακές ροές της επιχείρησης. 

 Δάνεια συνδεδεμένα με το κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό, δηλ. δάνεια 

που μπορούν να βασίζονται σε αποθέματα, γραμμάτια εισπρακτέα, εξοπλισμό 

κλπ., όπως:  

1. Δάνεια με εγγύηση γραμμάτια εισπρακτέα  

2. Δάνεια με εγγύηση αποθέματα: Συνήθως το δάνειο δίνεται εφόσον τα 

αποθέματα μπορούν να ρευστοποιηθούν και να πωληθούν εύκολα. Το όριο που 

συνήθως μια τράπεζα χρηματοδοτεί είναι το 50 % της αξίας τους. Είναι μια 

βραχυπρόθεσμη μορφή χρηματοδότησης που πραγματοποιείται συνήθως με 

ενεχυρίαση των γραμματίων  

3. Δάνεια με εγγύηση εξοπλισμό: Στην περίπτωση αυτή χρηματοδοτείται 

συνήθως αγορά νέου εξοπλισμού ο οποίος αποτελεί και την εγγύηση. Μπορεί επίσης 
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να υπάρξει χρηματοδότηση με εγγύηση υφιστάμενο εξοπλισμό ή να γίνει 

χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 

4. Δάνεια με εγγύηση ακίνητη περιουσία: Η χρηματοδότηση αυτή αποκτάται 

συνήθως για την αγορά γης, την απόκτηση εγκαταστάσεων και άλλων παγίων, τα 

οποία αποτελούν και την εγγύηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρηματοδοτείται 

μέχρι 75 % της αξίας τους. 

 

 Χρηματοδότηση ταμειακών ροών  

1. Δάνεια με πιστωτικά όρια: Αποτελούν ουσιαστικά μια συμφωνία μεταξύ του 

δανειζόμενου και της τράπεζας σχετικά με το μέγιστο ύψος του δανείου που χορηγεί 

η τράπεζα για περίοδο συνήθως ενός έτους. Για το διακανονισμό του ορίου, η 

επιχείρηση καταβάλλει προμήθεια ενώ σαν εγγύηση χρησιμοποιούνται αποθέματα, 

λογαριασμοί εισπρακτέοι, εξοπλισμός ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

2. Μακροπρόθεσμα δάνεια: Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που η 

επιχείρηση χρειάζεται χρήματα για σχετικά μεγάλες χρονικές περιόδους και 

διατίθενται συνήθως σε ώριμες επιχειρήσεις. Η αποπληρωμή γίνεται με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και καθορισμένο επιτόκιο. Συνήθως, προσφέρονται για την 

απόκτηση παγίων εγκαταστάσεων. 

3. Προσωπικά δάνεια: Συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που η 

επιχείρηση δεν έχει περιουσιακά στοιχεία οπότε ο επιχειρηματίας καταφεύγει σε 

προσωπικό δανεισμό. Σαν εγγυήσεις χρησιμοποιούνται ακίνητα, αυτοκίνητα, γη, 

χρεόγραφα κλπ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδηγό σε περίπτωση 

που κάποια μικρομεσαία επιχείρηση θα επιδιώξει τραπεζικό δανεισμό. Στον οδηγό 

αυτό  περιγράφονται:  

o Ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες αξιολογούν την αξιοπιστία του 

δανειολήπτη (Βαθμολογία και ο ρόλος των βαθμολογιών στις πιστωτικές 

διαδικασίες των τραπεζών), 
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o Η διαδικασία χορήγησης πίστωσης (Αξιολόγηση δανείου, Κοινά κριτήρια 

αποφάσεων για χορήγηση πίστωσης κ.ά.),  

o Ο προσδιορισμός του επιτοκίου ενός δανείου (οι παράγοντες τους οποίους 

λαμβάνει υπόψη μια τράπεζα για τον καθορισμό της «τιμής» ενός δανείου),  

o Πρακτικά βήματα - κανόνες που χρειάζεται να ακολουθούν οι δανειολήπτες 

για μια υγιή και σταθερή σχέση με την τραπεζική χρηματοδότηση (Αίτηση για 

πληροφορίες, Έγκαιρη παροχή σαφούς και πλήρους τεκμηρίωσης, Έλεγχος 

των όρων, Ενεργή διαχείριση της βαθμολογίας τους), 

o Εξέταση  εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης. 

Ο παραπάνω οδηγός διατίθεται στο αρχείο της ΜοΚΕ του ΤΕΙ Σερρών και 

παρέχεται σε όποιον φοιτητή ή απόφοιτο το ζητήσει. 

 

 Μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και κατάλληλα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία 

 

- Μακροπρόθεσμα δάνεια 

- Ομολογιακά δάνεια 

- Επιχορηγήσεις από προγράμματα 

Η Ελληνική κυβέρνηση καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτούν 

μια σειρά προγραμμάτων που έχουν στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη 

χώρα και τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Η 

χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων από τα διάφορα προγράμματα 

εξαρτάται από τη χρονική συγκυρία και το είδος των προγραμμάτων που είναι σε 

ισχύ κατά την δεδομένη περίοδο που ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα αποφασίσει να 

ιδρύσει την επιχείρησή του.  

Το κυριότερο εργαλείο χρηματοδότησης είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), το οποίο υλοποιείται στην περίοδο 2007-2013 με παράταση 

μέχρι το 2015. Το ΕΣΠΑ αναπτύσσει τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά 

προγράμματα. Πολλά προγράμματα του ΕΣΠΑ απευθύνονται σε νέες ή ήδη 
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υφιστάμενες επιχειρήσεις και τους παρέχουν χρηματοδότηση κάποιου ποσοστού. Τα 

προγράμματα αυτά αναρτώνται σε έγκαιρα περιοδικά και σε ιστοσελίδες 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, πέραν από την σελίδα του αντίστοιχου Υπουργείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να ενημερώνονται έγκαιρα και ολοκληρωμένα και να 

υποβάλλον την αίτηση τους μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά περιθώρια.    

Το σημαντικότερο τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρει τις 

επιχειρήσεις είναι το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - 

Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ενισχύει τη δημιουργία, ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Τα περιφερειακά, ενισχύουν επιχειρήσεις 

εγκατεστημένες σε γεωγραφικές περιοχές και για ορισμένες επιχειρηματικές δράσεις 

και τομείς. Άλλα παραδείγματα τέτοιων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι το 

Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Παράλληλα, λειτουργούν και άλλες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως το 

EQUAL και το INTERREG III. 

Επιπρόσθετα, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχυθούν και 

μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, ο οποίος καλύπτει με τη σειρά του 

ευρύ φάσμα κατηγοριών επενδύσεων. 

 

 

 ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα νέοι χρηματοπιστωτικοί 

θεσμοί, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν στις αναπτυγμένες δυτικές 

οικονομίες, όπως η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), οι εταιρείες κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), το factoring, τα κεφάλαια αμοιβαίας 

εγγύησης κ.ά. 

 

 Χρηματοδοτική μίσθωση – Leasing 
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Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μέσο χρηματοδότησης των παγίων 

στοιχείων της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τόσο στη 

διεθνή, όσο και στην ελληνική αγορά. Αποτελεί μοντέρνο εργαλείο μεσοπρόθεσμης 

χρηματοδότησης, κατάλληλο για ανανέωση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση 

παραγωγικών εγκαταστάσεων, χωρίς να απαιτείται η διάθεση ιδίων κεφαλαίων ή η 

προσφυγή σε δανεισμό. Υπάρχουν διάφορες μορφές leasing, αλλά η βασική ιδέα 

παραμένει η απόκτηση της χρήσης κεφαλαιουχικών αγαθών, κινητών ή ακινήτων με 

ολική χρηματοδότηση της αξίας τους χωρίς ανάγκη άμεσης εκταμίευσης από τον 

επενδυτή. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) η εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αγοράζει συγκεκριμένο αγαθό – πράγμα ή ακίνητο - με 

απόδειξη του μελλοντικού μισθωτού και στη συνέχεια του το εκμισθώνει με 

περιοδική αμοιβή (μίσθωμα). Η νομική ιδιοκτησία του αγαθού παραμένει στην 

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, όμως το πάγιο στοιχείο παραμένει στην κατοχή 

του μισθωτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα χρησιμοποίησής του. Όταν η περίοδος λήξει, 

ο εκμισθωτής έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει τη μίσθωση ή να αγοράσει το 

εκμισθούμενο αντικείμενο. 

Οι συναλλασσόμενοι στην περίπτωση του leasing είναι τρεις, ο 

κατασκευαστής του πάγιου στοιχείου, ο εκμισθωτής που αγοράζει και κατέχει το 

πάγιο στοιχείο και ο μισθωτής που αποκτά το δικαίωμα χρήσης με αντάλλαγμα μια ή 

περισσότερες πληρωμές. 

Πέρα από το θεσμό του «κλασσικού» leasing, που αφορά στη μίσθωση κάθε 

είδους εξοπλισμού, έχουν δημιουργηθεί και άλλες μορφές leasing, οι οποίες σε 

συνδυασμό με διάφορες νομοθετικές προβλέψεις έχουν διαμορφώσει περαιτέρω 

ειδικά πλεονεκτήματα. Οι μορφές αυτές leasing είναι οι ακόλουθες: 

- Αναπτυξιακό leasing: Συνδυασμός leasing με τους ισχύοντες αναπτυξιακούς 

νόμους, όπου ο μισθωτής διατηρεί όλα τα δικαιώματα και φορολογικά 

κίνητρα του νόμου επιπλέον δε ισχύουν η φορολογική έκπτωση των 

μισθωμάτων και το όφελος των αποσβέσεων.  
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- Leasing σε ξένο νόμισμα: Η συμφωνία γίνεται σε ξένο νόμισμα με 

δυνατότητα εύρεσης χαμηλότερων επιτοκίων με ανάληψη όμως του 

συναλλαγματικού κινδύνου.  

- Leasing εξαγορών και συγχωνεύσεων: Αφορά στην αυτοχρηματοδότηση του 

αγοραζόμενου ενεργητικού σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα για την 

εξοικονόμηση ιδίων κεφαλαίων.  

- Λειτουργικό leasing: Είναι συνδυασμός χρηματοδότησης, ασφάλισης και 

συντήρησης εγγυημένων από την εταιρεία leasing.  

- Φορολογικό leasing: Παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού φορολογικών 

υποχρεώσεων των χρηστών  

- Sale and lease back: Πώληση παγίων επιχείρησης προς την εταιρεία leasing και στη 

συνέχεια μίσθωση του εξοπλισμού αυτού. Σκοπός είναι η δημιουργία ρευστότητας 

και αξιοποίηση αποσβέσεων ή παγίων που δεν χρησιμοποιούνται.  

- Leasing ακινήτων: Αφορά το leasing ακινήτων (σπίτια, γραφεία, αποθήκες, οικόπεδα 

κλπ) καθώς και αυτοκινήτων.  

- Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση  

- Κοινοπρακτική μίσθωση. 

 

 Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων - Factoring 

Factoring είναι η υπηρεσία της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

Πρόκειται για ένα νέο, εναλλακτικό και συμπληρωματικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Η 

χρηματοδότηση πραγματοποιείται με άμεση πώληση των απαιτήσεων της 

επιχείρησης κατά των πελατών της, με αγοραστή κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 

το οποίο αποκτά και την κυριότητα αυτών. 

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πρόκειται για μια τριμερή 

συνεργασία μεταξύ ενός προμηθευτή, των πελατών του και μίας εταιρίας factoring, η 

οποία με αμοιβή αναλαμβάνει τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 

των εκδιδόμενων από τον προμηθευτή τιμολογίων με χορήγηση προκαταβολών επί 

της αξίας των. Υπό προϋποθέσεις επίσης μπορεί να αναληφθεί η κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.  
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Τα είδη του factoring είναι τα παρακάτω:  

1. Εγχώριο factoring: Καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά 

και καλύπτει υπηρεσίες όπως:  

α. Χρηματοδότηση της επιχείρησης: Αν η επιχείρηση επιθυμεί τη μετατροπή των 

εισπρακτέων τιμολογίων της σε μετρητά για να αποκτήσει ρευστότητα, η εταιρία 

factoring χορηγεί προκαταβολή της τάξης του 80%-85% της αξίας τους.  

β. Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών: Η εταιρία factoring 

αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της επιχείρησης, τόσο αυτών που 

έχουν ενταχθεί στο πελατολόγιό της κατά την έναρξη της συνεργασίας όσο και των 

προσελκυομένων μεταγενέστερα.  

γ. Διαχείριση, Λογιστική Παρακολούθηση και Είσπραξη των τιμολογίων: Η εταιρία 

factoring αναλαμβάνει:  

- Όλες τις πράξεις διαχείρισης των τιμολογίων, όπως υπενθυμιστικές ενέργειες προς 

τον οφειλέτη, εξώδικες και δικαστικές ενέργειες (σε συνεννόηση πάντα με την 

επιχείρηση). Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση επιθυμεί ειδική μεταχείριση του 

αγοραστή, η εταιρία factoring ακολουθεί τις οδηγίες της.  

- Τη λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών του αναλαμβανόμενου 

πελατολογίου με συνεχή παροχή σχετικών πληροφοριών στην επιχείρηση.  

- Την είσπραξη των τιμολογίων πώλησης και την αντίστοιχη πίστωση της 

επιχείρησης.  

δ. Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου: Η εταιρία factoring αναλαμβάνει τον 

πιστωτικό κίνδυνο κάτω από προϋποθέσεις και εφόσον αυτό ζητηθεί από τη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος αφορά την 

οικονομική αδυναμία 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. 

2. Εξαγωγικό factoring: Γενικά καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης στην διεθνή 

αγορά. Το εξαγωγικό factoring παρέχει στην εξαγωγική επιχείρηση 

αντίστοιχες υπηρεσίες με το εγχώριο factoring. Η εκχώρηση όμως στην 
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εταιρία factoring των απαιτήσεων της επιχείρησης έναντι των αγοραστών-

εισαγωγέων γίνεται κατά κανόνα χωρίς δικαίωμα επιστροφής στην επιχείρηση 

των ανείσπρακτων τιμολογίων και επομένως η εταιρία factoring αναλαμβάνει 

τον πιστωτικό κίνδυνο.  

3. Εισαγωγικό factoring: Γενικά καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης στην διεθνή 

αγορά. Η εισαγωγική επιχείρηση απαλλάσσεται από τις παραδοσιακές 

διαδικασίες των εισαγωγών και αγοράζει προθεσμιακά με ανοικτό 

λογαριασμό, γεγονός που της επιτρέπει να βελτιώνει την αγοραστική δύναμή 

της, του όρους αγορών και την ανταγωνιστικότητά της.  

 

Οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών factoring 

έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

- Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα.  

- Πραγματοποιούν πωλήσεις με βραχυπρόθεσμη πίστωση.  

- Έχουν ευρύ αριθμό πελατών με επαναληπτική και καλή αγοραστική 

συμπεριφορά.  

- Εκδίδουν τιμολόγια με σημαντική μέση αξία.  

Η συμφωνία με την εταιρία factoring και η παροχή του κατάλληλου κατά 

περίπτωση μίγματος υπηρεσιών, διαμορφώνει και το κόστος συνεργασίας, το οποίο 

αναφέρεται 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..  

 

 Κεφάλαια Επιχειρηματικών συμμετοχών - Venture Capital 

Ο τρόπος αυτός χρηματοδότησης για την ίδρυση, ανάπτυξη ή εξαγορά μιας 

επιχείρησης αφορά στην απόκτηση από τον επενδυτή τμήματος του μετοχικού 

κεφαλαίου μιας εταιρείας σαν αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης. 

Εμφανίστηκε αρχικά στις ΗΠΑ μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και στη συνέχεια 
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μεταφέρθηκε στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσεται στα τέλη της 

δεκαετίας του 80, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου 1775/88. Έτσι, 

εξειδικευμένες επενδυτικές εταιρείες με συσσωρευμένα κεφάλαια έχουν ως 

αντικείμενο την αναζήτηση καινοτόμων ή νέων επιχειρήσεων με στόχο να 

επενδύσουν σε αυτές, συμμετέχοντας στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις 

που αναζητούν, είναι συνήθως νέες επιχειρήσεις με διαφαινόμενη ταχεία ανάπτυξη, ή 

υπάρχουσες, που σκοπεύουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων 

(www.hvca.gr), η 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. Επιπλέον, το venture capital 

χρησιμοποιείται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της εταιρικής ιδιοκτησίας 

είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε ομάδες στελεχών των εταιρειών (management 

buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών τους στόχων. 

Η χρηματοδότηση venture capital πραγματοποιείται συνήθως μέσω αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου, κατά την οποία συμμετέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι 

προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες 

venture capital χρησιμοποιούν και διάφορα άλλα εργαλεία για να πραγματοποιήσουν 

τις επενδύσεις τους, όπως προνομιούχες μετοχές ή μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια. 

Ως επί το πλείστον, ο κύριος μέτοχος εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο της 

εταιρείας. 

Η χρηματοδότηση μέσω του θεσμού του venture capital έχει οδηγήσει σε 

εντυπωσιακή ανάπτυξη πολλές από τις επιχειρήσεις που την αξιοποίησαν. 

Παραδείγματα χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για 

ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελούν οι εταιρείες Goody's, Γερμανός και 

Chipita, ενώ στο εξωτερικό οι Microsoft, Amazon.com και Yahoo. Ο θεσμός 

αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς παγκοσμίως ενώ, σύμφωνα με αποτελέσματα 
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ερευνών, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή χρηματοδότησης 

αναπτύσσονται ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους. 

Συμπερασματικά, τα επιχειρηματικά κεφάλαια έχουν συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μορφών χρηματοδότησης:  

• Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων παρέχουν μεσο-μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση δημιουργώντας μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση για τη 

μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 

καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης και σε συνεργασία και με 

άλλους επενδυτές, εφόσον αυτό απαιτείται για την περαιτέρω ανάπτυξη. 

• 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.  

• Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων διαθέτουν εμπειρία στην 

προετοιμασία μιας επιχείρησης για εισαγωγή στο χρηματιστήριο καθώς και σε 

θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) είναι επενδυτές, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν σημαντικούς κινδύνους προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις από τις 

επενδύσεις τους. Τη σχέση κινδύνου/απόδοσης τη διαχειρίζονται επενδύοντας μόνο 

σε επιχειρήσεις που πληρούν τα επενδυτικά τους κριτήρια και εφόσον έχουν 

πραγματοποιήσει ενδελεχή έλεγχο, οπότε συνήθως αναζητούν:  
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- Καινοτόμες, δυναμικές επιχειρήσεις: με καινοτόμο δράση, ισχυρή στρατηγική 

θέση και προηγμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες στοχεύουν σε γρήγορα 

αναπτυσσόμενες και μη κορεσμένες αγορές. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις 

MBO, αναζητούν επιχειρήσεις με μεγάλη δανειοληπτική ικανότητα, με 

σταθερότητα κερδών και με δυνατότητα γρήγορης αποπληρωμής των χρεών. 

- Ικανή διοίκηση: Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να 

βεβαιωθούν ότι η διοίκηση της επιχείρησης είναι ικανή για να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχουν τεθεί. Συνήθως δεν επιζητούν τον έλεγχο της διοίκησης. 

Προτιμούν να προσθέσουν αξία στην επένδυση με την ιδιαίτερη εμπειρία τους 

στην εξεύρεση κεφαλαίων, στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, το διεθνές 

μάρκετινγκ και τα παγκόσμια δίκτυα. 

- Εταιρική διακυβέρνηση και δομή: Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων 

θέλουν να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες επενδύουν έχουν τη 

διάθεση να υιοθετήσουν σύγχρονα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, 

Συνήθως ζητούν την ύπαρξη και μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό 

συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκπροσώπου της εταιρείας 

επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων 

αποφεύγουν τις σύνθετες και αδιαφανείς εταιρικές δομές.  

- Κατάλληλη δομή επένδυσης: Η σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της 

εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων και της επιχείρησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει όρους προστασίας της μειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου.  

- Προοπτικές ρευστοποίησης: Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων 

διερευνούν τις προοπτικές ρευστοποίησης από τις επενδύσεις τους, όπως 

δημόσια εγγραφή ή η εξαγορά από τον επιχειρηματία ή από τρίτο μέρος.  

 

Οι εταιρείες Επιχειρηματικών Συμμετοχών έχουν συνήθως συγκεκριμένη 

επενδυτική στρατηγική και μπορούν να επενδύουν:  

- Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης π.χ. σποράς, εκκίνησης, 

ανάπτυξης κλπ.  
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- Σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. βιο-ιατρική, πληροφορική, τρόφιμα, 

κατασκευές κλπ)  

- Με συγκεκριμένα ποσά επένδυσης (π.χ. <1εκ. €, 1-5εκ. €, >5 εκ €.)  

- Σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο  

- Με συγκεκριμένο τύπο χρηματοδότησης (ίδια κεφάλαια, δανειακά κλπ.)  

- Με διαφορετικές προσδοκίες απόδοσης ή ρευστοποίησης. 

- Με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας ή όχι  

 

 

 Κεφάλαια αμοιβαίας εγγύησης 

Τα Κεφάλαια Αμοιβαίας Εγγύησης συσσωρεύονται από τη σύσταση 

αντίστοιχων Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ), στις οποίες συμμετέχουν ως 

μέλη μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επαγγελματικός σκοπός των Εταιρειών 

Αμοιβαίων Εγγυήσεων είναι η παροχή εγγύησης υπέρ των μελών τους για τη 

χρηματοδότηση τους από τις τράπεζες. Εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η 

ευχερέστερη και με ευνοϊκότερους όρους πρόσβασή τους στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα.  

 

 Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

(ΤΕΜΠΜΕ)   

Αποστολή του Ταμείου, που λειτουργεί σαν Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με 

τον ιδρυτικό νόμο 3066/2002, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στο 

χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας μας των Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχοντας εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ αυτών και 

αναλαμβάνοντας έτσι την κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών 

κινδύνων. Βασική αρχή λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι η κατανομή των 

κινδύνων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, πιστωτικά και 

χρηματοδοτικά ιδρύματα και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ). 
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Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στις Ελληνικές Μικρές και 

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

Διευκολύνει 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, τις προϋποθέσεις και τους 

περιορισμούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά. 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, 

για τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς ένταξης της ΜΕ σε ένα από αυτά. 

Το Ταμείο έχει δημιουργήσει 6 διαφορετικά προγράμματα/ προϊόντα που 

αφορούν εγγυήσεις σε μεσο-μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια ή 

χρηματοδοτικές μισθώσεις για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε 

μορφής (Ατομικές, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ). Το ύψος του δανείου ή της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης που μπορεί να εγγυηθεί το Ταμείο κυμαίνεται, ανάλογα με το Πρόγραμμα, 

από €10.000-€400.000 και το ποσοστό κάλυψης του δανείου από 45%-70%.  

 

 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)  

Οι Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι φορείς ιδιωτικοί ή κρατικοί που 

προσφέρουν σε νέες επιχειρήσεις (συνήθως) χώρο εγκατάστασης, χρηματοδότηση 

καθώς και άλλες υπηρεσίες, όπως χρήση εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

υποστήριξη σε θέματα λογιστικά, νομικά και φοροτεχνικά, μάρκετινγκ και προβολής, 

εύρεσης προσωπικού και γενικά οτιδήποτε σχετίζεται με την ανάπτυξη της 

επιχείρησης και τη βιωσιμότητα της. Σε αντάλλαγμα, η εταιρεία της Θερμοκοιτίδας 

αποκτά ένα ποσοστό της εταιρείας με δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση. Σε 
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ορισμένες περιπτώσεις ατελούς μορφής, η Θερμοκοιτίδα προσφέρει απλά χώρο και 

υπηρεσίες έναντι ενοικίου. Η κύρια αποστολή της Θερμοκοιτίδας είναι να βοηθήσει 

τη νέα επιχείρηση ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης πέρα από το οποίο θα 

πρέπει συνήθως να αποχωρήσει και να βρει άλλο χώρο εγκατάστασης καθώς και 

χρηματοδότη, συνήθως Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Έτσι, η χρονική 

διάρκεια της παραμονής στη Θερμοκοιτίδα υπολογίζεται σε 2-3 χρόνια.  

Στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε τα τελευταία χρόνια μέσα από το πρόγραμμα 

«ΕΛΕΥΘΩ» η δημιουργία ιδιωτικών Θερμοκοιτίδων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

(συμμετοχή 50 % του ιδιωτικού τομέα). 

 

 

 Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα  

Τα Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα (ΕΤΕΠ) είναι ένας θεσμός που 

ξεκίνησε από την Αμερική μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο ενώ στην Ευρώπη εισήχθη 

στις αρχές της δεκαετίας του 70. Κύριος στόχος τους είναι η μεταφορά τεχνολογίας 

και η περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από τη διασύνδεση ερευνητικών και 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών φορέων και επιχειρήσεων.  

Στην Ελλάδα, τα πρώτα Πάρκα εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 με χρηματοδότηση από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα, 

λειτουργούν 7 ΕΤΕΠ στην Αθήνα, την Πάτρα, το Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο 

και τη Θεσσαλονίκη, όπου η ΜοκΕ του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε εκπαιδευτική 

επίσκεψη το Νοέμβρη του 2011.  

 

 

Η καταλληλότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων που προαναφέρθηκαν για 

τα άτομα των ομάδων στόχου - τόσο των τραπεζικών όσο και των προγραμμάτων 

επιχορήγησης - θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη τόσο από τους ίδιους τους 

υποψήφιους επιχειρηματίες όσο και από τους συμβούλους που θα αναλάβουν να τους 

στηρίξουν στην προσπάθειά τους. Είναι γεγονός ότι τα υπάρχοντα τραπεζικά 
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χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων 

των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν 

στην Ελλάδα αντίστοιχες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό (π.χ. 

μικροπιστώσεις) καθώς επίσης και νέες χρηματοδοτικές τεχνικές (Jeremie) που 

αποσκοπούν στην ενθάρρυνση ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας κυρίως σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με αξιοποίηση ευρείας γκάμας επιχειρηματικών 

κεφαλαίων ενίσχυσης της. 

 

 

 


