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ΟΡΙΜΟΙ 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, νη ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη θαη ζπληκήζεηο 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη παξαθάησ: 

 
ΟΡΟ ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΟΤ 

Δ.Π. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα – έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη κηα αλαπηπμηαθή 
ζηξαηεγηθή µε ηε ρξήζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζπλφινπ πξνηεξαηνηήησλ.   

Γπάζη ηος Δ.Π. χλνιν ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠΑ. Κάζε 
δξάζε, κπνξεί λα πινπνηείηαη κέζσ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ πξάμεσλ ή 
έξγσλ.   

Ππάξη ηος Δ.Π. Έξγν ή νκάδα έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ 
νηθείνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε επζχλε ηεο ζχκθσλα µε 
θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
πινπνηνχληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο µε ηνλ νπνίν 
ζρεηίδνληαη. 

Έπγο ηος ΔΠ Έξγν πνπ πινπνηείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. 

ΔΤΓ/ΔΠΑΔ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα - 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

Δ.Φ.Γ. Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο. Κάζε δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο ή 
ππεξεζία, ε νπνία ελεξγεί ππφ ηελ επζχλε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ή 
αξρήο πηζηνπνίεζεο θαη εθηειεί θαζήθνληα γηα ινγαξηαζκφ κηαο ηέηνηαο 
αξρήο ζε ζρέζε κε δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ έξγα.  

Γημόζια Γαπάνη Κάζε δεκφζηα ζπλεηζθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ/ έξγσλ. 

Γικαιούσορ Γεκφζηνο ή ηδησηηθφο νξγαληζκφο, θνξέαο ή επηρείξεζε, αξκφδηνο γηα ηελ 
έλαξμε ή ηελ έλαξμε θαη πινπνίεζε πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ησλ 
θαζεζηψησλ ελίζρπζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 87 ηεο ζπλζήθεο, νη δηθαηνχρνη 
είλαη δεκφζηεο ή ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ κεκνλσκέλν έξγν θαη 
ιακβάλνπλ δεκφζηα ελίζρπζε,  

Καινοηόμερ 
Δπισειπήζειρ 

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ηελ 
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Χο 
δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
νξίδνληαη φια ηα επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά, νξγαλσηηθά, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά βήκαηα, ηα νπνία νδεγνχλ, ή 
επηδηψθεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ή βειηησκέλσλ 
πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. Μεξηθά απφ απηά κπνξεί λα 
είλαη εγγελψο θαηλνηνκηθά, ελψ άιια κε θαηλνηνκηθά, αιιά απαξαίηεηα 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ ή δηαδηθαζηψλ. 

Σεσνολογική 
καινοηομία 

Γηαθξίλεηαη ζε:  
α) θαηλνηνκία πξντφληνο θαη ελλνείηαη ε παξαγσγή θαη πξνψζεζε ελφο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο, κε λέα ή αηζζεηά βειηησκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο θαη  

β) θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, ε νπνία νξίδεηαη σο ε πινπνίεζε λέσλ ή 
ζεκαληηθά βειηησκέλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο.  

Οη θαηλνηνκίεο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο είλαη αιιειέλδεηεο.  

Ιδιώηερ Δπενδςηέρ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο νξίδνληαη ηα θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα κε ζεκαληηθή εκπεηξία δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ θαη 
επελδχζεσλ ζε πςειή ηερλνινγία ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ:  
α) Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Venture Capital), κέιε ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ Venture Capital Association ή  
β) Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels), κέιε ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ Business Angel Association ή δηαθεθξηκέλεο 
πεξηπηψζεηο επελδπηψλ δηεζλνχο εκβέιεηαο, ή  

γ) ηξαηεγηθνί Δπελδπηέο (Strategic Investors), δειαδή ζεκαληηθέο 
επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνία αλήθεη κηα επηρείξεζε, ή  

δ)  Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο (Investment Banks). 

Κεθάλαια Δπέλδπζε ζε κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο απφ επελδπηηθά ηακεία (ηακεία 
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επισειπημαηικών 
ζςμμεηοσών 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ) πνπ ελεξγψληαο σο εληνιείο, δηαρεηξίδνληαη 
ηδησηηθά θεθάιαηα, θεθάιαηα ζεζκηθψλ θνξέσλ ή δηθά ηνπο θεθάιαηα· 
πεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε αξρηθνχ ζηαδίνπ θαη ηα θεθάιαηα 
επέθηαζεο αιιά φρη ηα θεθάιαηα αληηθαηάζηαζεο θαη εμαγνξάο. 

Δπισειπημαηικά 
κεθάλαια 

Δπέλδπζε ηδίσλ θαη νηνλεί ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε επηρεηξήζεηο θαηά ηα 
αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο (πξνιεηηνπξγηθή θάζε, θάζε 
εθθίλεζεο θαη θάζε επέθηαζεο), πνπ πεξηιακβάλεη θαη άηππεο 
επελδχζεηο απφ επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο, θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπκκεηνρψλ θαη ελαιιαθηηθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο εηδηθεπφκελεο 
ζε ΜκΔ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηαρεία αλάπηπμεο.  

Ππολειηοςπγικά 
κεθάλαια (κεθάλαια 
ζποπάρ) 

Ννείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξέρεηαη γηα ηε κειέηε, ηελ αμηνιφγεζε 
θαη ηελ αλάπηπμε κηαο αξρηθήο ηδέαο, πξηλ απφ ηε θάζε εθθίλεζεο. 

Κεθάλαια εκκίνηζηρ Ννείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ έρνπλ αθφκε πσιήζεη 
ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο εκπνξηθά θαη δελ απνθνκίδνπλ θέξδε 
γηα αλάπηπμε πξντφληνο θαη αξρηθφ κάξθεηηλγθ.  

ηπαηηγική εξόδος Ννείηαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ζπκκεηνρψλ θεθαιαίνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ή ηακείνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 
ζχκθσλα κε ην ζρέδην γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξηθήο πψιεζεο, δηαγξαθήο, απνπιεξσκήο 
πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ/ πξνλνκηαθψλ δαλείσλ, πψιεζεο ζε άιινλ 
επελδπηή θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πψιεζεο ζε 
ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ θαη πψιεζεο κε δεκφζηα πξνζθνξά, 
πεξηιακβαλνκέλεο Αξρηθήο Γεκφζηαο Πξνζθνξάο.   
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ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-13 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΟΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-
ΔΠΑΝ ΙΙ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ 

 
 

ΟΓΗΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 
«ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» 

 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

 
Η πξάμε «Δπελδπηηθέο πκκεηνρέο ζε Καηλνηφκεο Δπηρεηξήζεηο» είλαη εζληθήο εκβέιεηαο θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ-ΙΙ), Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (Α.Π.) 1 «Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε 
ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε» θαη απφ ηα 
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) - ζηα νπνία αλήθνπλ νη 5 Πεξηθέξεηεο 
κεηαβαηηθήο ζηήξημεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 – 2013 σο 
εμήο: Δ.Π. Αηηηθήο, Α.Π. 3 «Δλίζρπζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο Καηλνηνκίαο θαη ηεο 
Φεθηαθήο χγθιηζεο», Δ.Π. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Α.Π. 4 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Κ. Μαθεδνλίαο» θαη Α.Π. 5 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γ. Μαθεδνλίαο», Δ.Π. Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-
Ηπείξνπ, Α.Π. 8 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεξεάο Διιάδαο» θαη Δ.Π. 
Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, Α.Π. 6 «Φεθηαθή χγθιηζε θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Πεξηθέξεηαο 
Ν. Αηγαίνπ». 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ηνπιάρηζηνλ ζε 50 εκ. €, 
ελψ ε αληίζηνηρε δεκφζηα δαπάλε είλαη 35 εκ. €. Η θαηαλνκή ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο 5 
πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη 
απφ ην ΔΠΑΝ-ΙΙ), απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. ηα πνζά ηνπ παξαθάησ πίλαθα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα δηαρεηξηζηηθά θφζηε ηεο πξάμεο. 
 
Η δεκφζηα δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο. Σν ΔΣΠΑ 
ζπλεηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε εληζρχζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 
εδαθηθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ηεο ππνζηήξημεο 
ησλ δηαξζξσηηθψλ βειηηψζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ πνπ παξαθκάδνπλ. 
 
Πίνακαρ 1: Καηαλνκή δεκφζηαο δαπάλεο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηφρνπ 1 θαη κεηάβαζεο.  
 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ 

Γημόζια Γαπάνη                                 

Πεπιθέπειερ 
ζηόσος 1 

ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΝ ΙΙ) 
(Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. 
Αηγαίν, Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. 
Διιάδα) 

8.610.000 € 
 
 

Πεπιθέπειερ 
μεηάβαζηρ 
 
 

Αηηηθή 14.000.000 € 

Κεληξηθή Μαθεδνλία 8.050.000 € 

Γπηηθή Μαθεδνλία 700.000 € 

ηεξεά Διιάδα 3.500.000 € 

Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ 140.000 € 

 ΤΝΟΛΟ 35.000.000 € 
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Η ελίζρπζε (δεκφζηα δαπάλε) θάζε επηρείξεζεο ζα βαξχλεη ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία είλαη 
εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί ε επσθεινχκελε παξαγσγηθή κνλάδα ή ην Παξάξηεκα ηεο 
επηρείξεζεο πνπ επσθειείηαη απφ ην έξγν, αλεμάξηεηα απφ ηνπ πνχ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο. 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξάμεο έρεη ζπζηαζεί Σακείν Δπηρεηξεκαηηθψλ 
Κεθαιαίσλ κε ηελ επσλπκία «Δπελδπηηθέο πκκεηνρέο ζε Καηλνηφκεο Δπηρεηξήζεηο» (ΦΔΚ 
…/…/ ..-..-...), εθεμήο Σακείν. 
 
Δκπιεθφκελνη θνξείο ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & 
Σερλνινγίαο – Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ (ΓΓΔΣ/ΔΡΔ), σο 
θνξέαο ζρεδηαζκνχ-ζπληνληζκνχ θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο (Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα) ηνπ 
σο άλσ Σακείνπ, σο δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο. Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 
ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ζα επηιεγεί 
κεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ. Σα δηθαηψκαηα θαη 
νη ππνρξεψζεηο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπκθσλία 
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηελ ΓΓΔΣ. 
 
 

2. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

 
Κχξην ζηφρν ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία ζην 
πιαίζην ηνπ ΔΠΑ απνηειεί ε αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πξνο πξντφληα, 
δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία θαη 
ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Με βάζε ην ζηφρν απηφ, ε θαηλνηνκία είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν 
ζεκαληηθή απφ πνηέ γηα ηελ επηβίσζε, ηελ επεκεξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θάζε 
επηρείξεζεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ε 
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. 
 
Η πξφζβαζε ζηελ θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη ΜκΔ ηεο ρψξαο. Οη επελδπηέο θαη νη ηξάπεδεο ζπρλά απνθεχγνπλ λα 
ρξεκαηνδνηνχλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο ιφγσ θηλδχλσλ 
πνπ ελέρνπλ. Τπφ ηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο 
αληηκεησπίδνπλ εληνλφηεξν πξφβιεκα πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ηνπο ζρεδίσλ. 
 
θνπφο ηεο πξάμεο «Δπελδπηηθέο πκκεηνρέο ζε Καηλνηφκεο Δπηρεηξήζεηο» είλαη ε ελίζρπζε 
θαηλνηφκσλ, δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, κε θεθάιαηα 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (venture capital) κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. 
Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε παξαθίλεζε ηδησηψλ επελδπηψλ λα πξνκεζεχζνπλ 
επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ζε εηαηξείεο πνπ ηα αλαδεηνχλ, γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε αλάπηπμεο 
θαηλνηνκηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ νη 
επηρεηξήζεηο είλαη επηζηξεπηέα, γεγνλφο πνπ ζα επηηξέςεη ηε ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε ησλ 
πφξσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηηο δξάζεηο απηέο, κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα θαηαζηνχλ 
βηψζηκα εξγαιεία πνιηηηθήο. 
 
ηφρν ηεο πξάμεο απνηειεί ε:  

 αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
θαηλνηφκσλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κε πξνζέιθπζε απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην 
εμσηεξηθφ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ γηα επελδχζεηο ζηε ρψξα καο, 

 ελίζρπζε θαη ηφλσζε ηεο αγνξάο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ 
επελδπηηθνχ θηλδχλνπ, 
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 αλάπηπμε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεζλή αγνξά κε ζαθέο 
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηε λέα γλψζε, 

 βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο, ψζηε 
λα επηηεπρζεί βηψζηκν νηθνζχζηεκα αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο, 

 πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο αλάπηπμεο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο 
ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο θχξησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο, αλαβάζκηζεο θαη 
αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο/ αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δηείζδπζε ζε 
λέεο αγνξέο θαη ε αλάπηπμε λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ 
κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, 

 επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πφξσλ ζε εζηηαζκέλνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο, 
ζεκαληηθνχο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

 
Μέζσ ηεο πξάμεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηλνηφκεο ΜκΔ, νη νπνίεο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο. Δπηιέμηκεο ελέξγεηεο ηεο πξάμεο είλαη ε ρνξήγεζε θεθαιαίνπ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ αλάγθε πξνζέιθπζεο: 

α.  πξνιεηηνπξγηθψλ θεθαιαίσλ (ζηάδην/ επέλδπζε ζπνξάο) ή  
β.  θεθαιαίσλ εθθίλεζεο.  

 
 

3. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 
Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε πξάμε είλαη: 

 ν Ν. 1514/1985 (ΦΔΚ 13/Α/08.02.1985) «Αλάπηπμε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη 
Σερλνινγηθήο Έξεπλαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα,  

 νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.1783/1987(ΦΔΚ Α171/1987) γηα ηελ «Μεηαθνξά ηερλνινγίαο 
εθεπξέζεηο, ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ζχζηαζε Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο»,  

 ν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3-12-07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηνλ Ν. 3752/ 2009 "Σξνπνπνηήζεηο επελδπηηθψλ λφκσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 
40/Α/4.3.2009) θαη ηνλ Ν. 3840/2010 "Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 
(ΔΠΑ) 2007 - 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ 53/Α/31.10.2010),   

 ε ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ1749/27.03.2008) «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 540/Β/27.03.2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα,   

 ηα εγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 
2007-13 θαη εηδηθφηεξα ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρνπ πξάμεσλ θξαηηθψλ 
εληζρχζεσλ (ΤΠΟΙΟ/Α.Π.: 23105/ΓΑΑΠ 4632/ΔΤΘΤ1),   

 ε κε αξ. πξση. …/…/… ΚΤΑ ζχζηαζεο Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ κε ηελ 
επσλπκία «Σακείν Δπελδπηηθψλ πκκεηνρψλ ζε Καηλνηφκεο Δπηρεηξήζεηο» (ΦΔΚ …/…/ 
..-..-...),  

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,  

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε 
ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ 
πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο, θαη 
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 43−46, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ αξηζ. ΔΚ 846/2009 ηεο 
επηηξνπήο ηεο 01.09.2009 θαη ηνλ ΔΚ αξηζ. 1236/2011 ηεο επηηξνπήο ηεο 29.11.2011, 

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) 1083/2006 «πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 
πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 284/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Απξηιίνπ 
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2009 θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 539/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ινπλίνπ 2010, 

 ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 γηα ηελ 
θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη’ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο (Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά 
θαηεγνξία) -ΔΔ L 214/3 ηεο 09-08-2008, Σκήκα 6, άξζξα 28-29, Δληζρχζεηο κε ηε 
κνξθή επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.  

 
Αλαθνξηθά κε ηηο απαιηήζειρ δημοζιόηηηαρ, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 
2007-2013. Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα παξαρζεί 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ) θαη ζα αλαπηπρζεί ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πχιε. 
ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1828/2006 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 πεξί ελεκέξσζεο θαη δεκνζηφηεηαο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
 
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή 
λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα:  

 ε Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 
Οθησβξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 
απηψλ,  

 ν Ν.2472/97 (ΦΔΚ Α’ 50) γηα «ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα», φπσο ηζρχεη ζήκεξα,  

 
Δπηπιένλ, ζηo πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ ΑΜΔΑ θαη ζχκθσλα θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ. [Άξζξν 16 Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006], κηα απφ ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ. ην πιαίζην απηφ πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε 
δνκέο θαη ππεξεζίεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
 
Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ζηε δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο νδεγνχ εθαξκνγήο ειήθζεζαλ 
ππφςε νη απαηηήζεηο ησλ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη 
ησλ έμη πξνγξακκάησλ (ΔΠΑΝ ΙΙ, θαη 5 ΠΔΠ). 
 
 

4. ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΜΔΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 
Η παξνχζα πξάμε εζηηάδεηαη ζε ….. ζεκαηηθνχο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηεο λέαο νηθνλνκίαο, 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ νη 
ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ επελδπηηθά ζρέδηα:  
[Οη ζεκαηηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 
επελδπηηθά ζρέδηα ηεο παξνχζαο πξάμεο ζα θαζνξηζζνχλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην.] 
 
 

5. ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΦΟΡΔΙ - ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
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Γηθαίσκα ππνβνιήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έρνπλ εγρψξηεο θαηλνηφκεο κηθξνκεζαίεο 
επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο ηεο ελφηεηαο 4, νη νπνίεο έρνπλ αλάγθε απφ 
επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηερλνινγηθήο 
θαηλνηνκίαο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο. Η ρξεκαηνδφηεζε κε θεθάιαηα 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά ζε 
επελδχζεηο ζπνξάο (πξνιεηηνπξγηθά θεθάιαηα) θαη ζε θεθάιαηα εθθίλεζεο.  
 
Σν επελδπηηθφ ζρέδην ππνβάιιεηαη απφ κία πθηζηάκελε ή ππφ ζχζηαζε εγρψξηα κηθξνκεζαία 
επηρείξεζε κε ηελ ππνζηήξημε Ιδηψηε Δπελδπηή [Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 
(Venture Capital), Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels), ηξαηεγηθνί Δπελδπηέο 
(Strategic Investors), Δπελδπηηθέο Σξάπεδεο (Investment Banks)] ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο.  
Ο Ιδηψηεο Δπελδπηήο πξέπεη λα έρεη πξνεγνπκέλσο αμηνινγήζεη ζεηηθά ην επελδπηηθφ ζρέδην 
ηεο επηρείξεζεο, λα έρεη εθδειψζεη έκπξαθηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 
πινπνίεζή ηνπ θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ ππνβνιή ηνπ ζην πιαίζην ηεο πξάμεο.       
 
Σν επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
επηρείξεζεο κε ηελ είζνδν ζε απηφ ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή θαη ηνπ Σακείνπ, νη νπνίνη κεηά ηελ 
επέλδπζε δελ πξέπεη λα θαηέρνπλ απφ θνηλνχ πάλσ απφ ην 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ηεο επηρείξεζεο. Η αχμεζε ζα αθνξά απφθηεζε θνηλψλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ 
θαηαβνιή κεηξεηψλ.  
Η ζπκκεηνρή ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα γίλεη 
είηε κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο πξνθήξπμεο ηεο πξάμεο θαη ηεο ππνβνιήο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ είηε, ην αξγφηεξν, κεηά ηελ έγθξηζε θαη ηε ζηηγκή ηεο επέλδπζεο ηνπ Σακείνπ.  
 
Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ππνβαιιφλησλ θνξέσλ, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ.  
 
Σνλίδεηαη φηη: 

 Χο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ) λννχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα κνξθή Α.Δ. ή Δ.Π.Δ (ζχκθσλα κε ην 
Ν. 2190/1920 θαη ην Ν.3190/1955, αληίζηνηρα) θαη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλήθνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ζε ηδηψηεο ή θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 
θαη φρη ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξάμεο φπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα νδεγφ κεηνρηθφ θεθάιαην ή 
κεηνρέο λνείηαη θαη εηαηξηθφ θεθάιαην ή εηαηξηθά κεξίδηα αληίζηνηρα. 

 Χο Ιδηψηεο Δπελδπηέο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξάμεο, νξίδνληαη ηα θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα κε ζεκαληηθή εκπεηξία δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ θαη επελδχζεσλ ζε 
πςειή ηερλνινγία, φπσο αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην «Οξηζκνί» θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη 
λα είλαη κέιε αλαγλσξηζκέλσλ ελψζεσλ.   

 Η πξφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή ζα απνδεηθλχεηαη θαη’ ειάρηζην κέζσ ηεο 
πξνζθφκηζεο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ Δπηζηνιήο Γέζκεπζεο εθ 
κέξνπο ηνπ γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα επελδχζεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ζηελ επηρείξεζε ζηε βάζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 
Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο.    

 ε θάζε επελδπηηθφ ζρέδην πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 
α. γηα θάζε επέλδπζε ππάξρεη νινθιεξσκέλν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, πνπ πεξηέρεη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ, δηαδηθαζία ή ππεξεζία, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο θεξδνθνξίαο θαη θαζνξίδεη ηελ ex ante βησζηκφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη  

β. ππάξρεη ζαθήο θαη ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή εμφδνπ γηα θάζε επέλδπζε. 
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 Οη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην 
15 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο δαπαλψλ, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 
απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο θαη λα απνηππψλνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ρξήζεο,  
ή 
Με αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ δεκφζην εξεπλεηηθφ θνξέα κπνξεί λα απνδείμεη, 
βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, φηη ζην εγγχο κέιινλ ε επηρείξεζε ζα αλαπηχμεη 
πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηεξγαζίεο πνπ είλαη ηερλνινγηθά λέεο θαη νπζησδψο 
βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν ζε 
επίπεδν Κνηλφηεηαο, θαη ελέρνπλ θίλδπλν ηερλνινγηθήο ή βηνκεραληθήο απνηπρίαο. 

 Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ππνβνιή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 
εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαζψο θαη απηέο ζηηο νπνίεο 
θαηέρνπλ ην 25% ή θαη πεξηζζφηεξν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο. 

 Οη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κφλν γηα 
πξνιεηηνπξγηθά θεθάιαηα (επέλδπζε ζπνξάο). 

 Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα πινπνηήζεη έλα κφλν επελδπηηθφ ζρέδην ζην πιαίζην ηεο 
πξάμεο.  

 Ο κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθφο. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ κφλν ζε 
δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο θξίλνληαη απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο-Δπελδπηηθή Δπηηξνπή 
σο δπλεηηθά βηψζηκεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 

 Γελ επηηξέπνληαη νη επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο θαηά 
ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθψλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο 
εληζρχζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (EE C 
244 ηεο 1.10.2004).    

 ζεο επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δξάζε δελ επηηξέπεηαη 
λα ιάβνπλ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ απφ άιιεο δεκφζηεο (θνηλνηηθέο ή 
εζληθέο) πήγεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ππνγξάςεη 
ππεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη ιάβεη νχηε ζα ιάβεη ελίζρπζε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ απφ 
άιιε πεγή. 

 Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θέληξν άζθεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζηελ νπνία ζα 
παξακείλνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 
 

6. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ 
ΣΑΜΔΙΟΤ 

 
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (ζπκκεηνρή Σακείνπ + ζπκκεηνρή Ιδηψηε 
Δπελδπηή) εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ην είδνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η επέλδπζε 
φκσο πεξηνξίδεηαη θαη’ αξρήλ απφ ην χςνο ηνπ ππάξρνληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
επηρείξεζεο κε δεδνκέλν φηη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 
51% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ κεηά ηελ επέλδπζε.  
 
εκεηψλεηαη φηη ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο πξέπεη λα 
πξνέξρεηαη απφ Ιδηψηεο Δπελδπηέο.  
 
Η ζπκκεηνρή ηνπ Σακείνπ ζα θπκαίλεηαη:  

 απφ 40.000 έσο 250.000€ γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζε πξνιεηηνπξγηθά 
θεθάιαηα (επέλδπζε ζπνξάο) θαη  

 απφ 250.000 έσο 1.500.000€ γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ απνβιέπνπλ ζε θεθάιαηα 
εθθίλεζεο. 
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Καηά ζπλέπεηα, ζε θάζε επελδπηηθφ ζρέδην ε επηρείξεζε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 
πξνζδηνξίζεη, αλάινγα κε ην ππνβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ην είδνο ηνπ θεθαιαίνπ 
πνπ έρεη αλάγθε. 
 
Ο εληζρπφκελνο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ην 
ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή θαη αθεηέξνπ ην ρακειφηεξν θαη 
αλψηεξν φξην ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ, ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 57.500€ θαη 2.143.000€. 
 
Δλδεηθηηθά, ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πξάμεο (πίλαθαο 1, 
ηεο ελφηεηαο 1) πξνβιέπεηαη λα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20% γηα πξνιεηηνπξγηθά θεθάιαηα θαη 
80% γηα θεθάιαηα εθθίλεζεο.  
 
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ 500.000€ θαη άλσ απαηηείηαη κεηαηξνπή εηαηξείαο κε 
κνξθή Δ.Π.Δ. ζε Α.Δ. 
 
Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 36 κήλεο.  
 
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξάμεο ν δηαρεηξηζηηθφο θχθινο δσήο ησλ θεθαιαίσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ ηνπ Σακείνπ αθνξά ζε δχν πιήξεηο θαη ζπλερφκελεο 
αιιεινπρίεο επέλδπζεο-απνεπέλδπζεο ησλ πφξσλ ηνπ κε εκπνξηθή πξννπηηθή.   
 
Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ηεο πξάμεο ιήγεη ην αξγφηεξν ηελ 31.12.2015 γηα ηελ πξψηε 
επέλδπζε. 
 
Η πξάμε ζα νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν ζηηο 31.12.2025 κεηά ηελ πινπνίεζε θαη ηεο δεχηεξεο 
επέλδπζεο θαη ηελ έμνδν απφ απηήλ ησλ ζπκκεηνρψλ θεθαιαίνπ ηνπ Σακείνπ.  
 
 

7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 

 
Σα επελδπηηθά ζρέδηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 
ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα. Η ππνβνιή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
γίλεηαη κε επζχλε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε 
ππνβνιή ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηεο.  
 
Η πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα:  
https://apps.……………………. 
 
ηελ ίδηα δηεχζπλζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα.  
 
Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ εκπεξηέρνληαη ζηελ 
πιαηθφξκα ππνβνιήο. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηθφξκα 
ππνβνιήο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
……@………… 
 
Σα ππνβιεζέληα επελδπηηθά ζρέδηα ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ν νπνίνο είλαη 
κνλαδηθφο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηάο ησλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ. 
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Σα επελδπηηθά ζρέδηα ππνβάιινληαη απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο 
πξφζθιεζεο έσο εμάληιεζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ πνπ έιαβαλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.  
  
ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ππνβνιήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ 
ζπκπιεξψλνληαη/αλαιχνληαη ηα παξαθάησ: 

1. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ ππνβάιεη ην επελδπηηθφ ζρέδην.   
2. Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλα θαη ηεθκεξησκέλα ε 

επελδπηηθή πξφηαζε. Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ην ηζηνξηθφ ηεο 
εηαηξείαο, ηα πξντφληα/ππεξεζίεο, ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη αληαγσληζηψλ, ηελ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ δηνηθεηηθή νκάδα, ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, ηα απαηηνχκελα 
θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο 
επέλδπζεο (Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ελδείθλπηαη λα παξέρεη ηθαλά ζηνηρεία αλαθνξηθά 
κε ηελ: Καηλνηνκία πξντφληνο/ ππεξεζίαο/ δηαδηθαζίαο θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 
Αλάιπζε αγνξάο θαη αληαγσληζηψλ, Γηνηθεηηθή νκάδα, Υξεκαηννηθνλνκηθά - Αλάιπζε 
θφζηνπο επέλδπζεο, ηξαηεγηθή αλάπηπμε, ηξαηεγηθή εμφδνπ απφ ηελ επέλδπζε). 
ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα νξφζεκα/ ζεκεία ειέγρνπ 
(milestones) ζηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ην επφκελν 
ζηάδην πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.     
Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πξέπεη λα εθθξάδεη ηηο επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ πην 
ζαθή ηξφπν, έηζη ψζηε λα δηακνξθψλεηαη άκεζα άπνςε γηα ηελ επελδπηηθή επθαηξία 
πνπ πεξηγξάθεηαη αιιά θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ηελ εθκεηαιιεπηεί 
απνηειεζκαηηθά.    
Γελ πξνηείλεηαη ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ζα 
ππνβάιινληαη, ζα πξέπεη φκσο λα είλαη αλαιπηηθά, ρσξίο ππεξβνιέο θαη λα απαληνχλ 
κε ζαθήλεηα ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζέηεη ε πξάμε. 

3. ηνηρεία ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή αλαθνξηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ κε ην αληηθείκελν, θιπ.    

4. Έληππν πξναμηνιφγεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηνλ Ιδηψηε Δπελδπηή. 
 
Με επζχλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ην αξγφηεξν πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, πξνζθνκίδνληαη ζην 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηα αθφινπζα: 

1. Δπηζηνιή Γέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 
επελδχζεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ επηρείξεζε ζηε βάζε ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο. Η 
επηζηνιή ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο έλσζεο ηεο νπνίαο είλαη κέινο ν 
Ιδηψηεο Δπελδπηήο.   

2. Σν θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ (κε ηηο 
ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζην ΦΔΚ). 

3. Οη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ:  

    ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο εηαηξείαο ζην νπνίν ζα νξίδεηαη ξεηά ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξείαο θαη ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη Θεψξεζε Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, φρη φκσο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 
θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, 

    ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ππφ ζχζηαζε 
εηαηξείαο (απφ απηφλ δειαδή ηνπ νπνίνπ ην φλνκα αλαθέξεηαη ζην σο άλσ ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ φηη είλαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηεο ππφ ζχζηαζε 
εηαηξείαο), ζηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε δέζκεπζε (θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ 
ζε πεξίπησζή κε ηήξεζήο ηεο) φηη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ ππνβαιιφκελνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην αλσηέξσ ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζα απνηειέζεη, σο έρεη θαη 
ρσξίο θακία κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην αξρηθά ππνβιεζέλ, ην λφκηκν θαηαζηαηηθφ 
ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ζπζηαζεί». 

4. πκπιεξσκέλν ππφδεηγκα δήισζεο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηνλ αλ θξίλεηαη σο κηθξή 
ζπλνδεπφκελε απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φηη ν αλάδνρνο 
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εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ 
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ έληππν δήισζεο ζρεηηθά 
κε ηελ ηδηφηεηα ηεο κηθξήο επηρείξεζεο. 

5. Οη ηξεηο (3) ηειεπηαίνη ηζνινγηζκνί ηεο επηρείξεζεο ή ζε πεξίπησζε ιηγφηεξσλ 
θιεηζκέλσλ ρξήζεσλ, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο απηψλ. 

6. Βεβαίσζε απφ νξθσηφ ινγηζηή φηη νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο 
αληηπξνζσπεχνπλ ην 15 % ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, 
ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. ηελ 
πεξίπησζε ππφ ζχζηαζε επηρείξεζεο, ε νπνία δελ έρεη νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ, ζα 
πηζηνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ ειεγθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ρξήζεσο. 
ή  
Μεηά απφ αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ δεκφζην εξεπλεηηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, απνδεηθλχεηαη φηη ζην εγγχο κέιινλ ε επηρείξεζε ζα αλαπηχμεη 
πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηεξγαζίεο πνπ είλαη ηερλνινγηθά λέεο θαη νπζησδψο 
βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν ζε 
επίπεδν Κνηλφηεηαο, θαη ελέρνπλ θίλδπλν ηερλνινγηθήο ή βηνκεραληθήο απνηπρίαο. 

7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο φπνπ ζα αλαθέξνληαη: 
I. Η κε πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην δαπαλψλ πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζηελ παξνχζα πξάμε. 
II. ηη ην πξνηεηλφκελν επελδπηηθφ ζρέδην ή κέξνο απηνχ, δελ έρεη ππαρζεί ή δελ έρεη 

ππνβιεζεί πξνο ππαγσγή, νχηε θαη πξφθεηηαη κειινληηθά λα ππαρζεί ή λα 
ππνβιεζεί πξνο ππαγσγή, γηα ηελ παξνρή εληζρχζεσλ απφ ην ΔΠΑ, ηνλ 
αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/04, ή απφ άιιε πεγή. 

III. ηη ην θηίξην, (αλ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δαπάλε ζην επελδπηηθφ ζρέδην) δελ έρεη 
απνηειέζεη ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα αληηθείκελν εζληθήο ή θνηλνηηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 

 
 

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή 
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.  
 
Η επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ιεηηνπξγεί σο εηζεγεηηθφ φξγαλν πξνο ηε Δπελδπηηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ζηελ νπνία παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 
ηελ απφξξηςε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Η δηακφξθσζε ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο ηεο 
επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ εδξάδεηαη ζηε βάζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο/απνθιεηζκνχ πνπ 
αλαθέξνληαη παξαθάησ.   
 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη 
Δπελδπηηθή Δπηηξνπή πςεινχ θχξνπο, ε νπνία απνηειείηαη απφ επηά (7) ηαθηηθά κέιε θαη 
αληίζηνηρα αλαπιεξσκαηηθά. Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη 
ζηε ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ. ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ηεο ΓΓΔΣ θαη ηεο 
ΔΤΓ ΔΠΑΔ, σο παξαηεξεηέο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  
 
Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ κέιε κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ-επελδπηηθψλ ζπκκεηνρψλ πςεινχ ξίζθνπ, θαζψο θαη κέιε 
επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηα ππφ αμηνιφγεζε επελδπηηθά ζρέδηα. Γηα ηελ 
επηινγή ησλ κειψλ ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επηθνπξηθά ε βάζε 
θξηηψλ ηεο ΓΓΔΣ, ε βάζε εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ, ζηειέρε ζπιινγηθψλ 
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επηρεηξεκαηηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη ζηειέρε ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
θιάδνπ απφ ηελ Διιάδα ή/θαη ην εμσηεξηθφ. 
 
Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο είλαη δηεηήο, κε δπλαηφηεηα επαλαδηνξηζκνχ 
ηνπο. Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά ηξίκελν, κεηά απφ 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ή πξφηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ή δχν κειψλ ηεο, ή 
πξφηαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ 
παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηα κέιε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Πξνέδξνπ ή/θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 
παξφλησλ κειψλ.   
 
Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή: 

 εγθξίλεη ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη θαη πξνηάζζεη απηά πνπ θξίλνληαη σο 
δπλεηηθά βηψζηκα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, θαηφπηλ ζρεηηθήο πξφηαζεο ηεο επηηξνπήο 
εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο,  

 ζπκβάιεη ζηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Σακείνπ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ/ 
ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ δηακνξθψλνληαη  ζηελ ελφηεηα 4, 

 επνπηεχεη ηελ πξφνδν θαη ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο,  

 ζπκβάιεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία. 

 
Αλ ην επηζπκεί ε ππφ αμηνιφγεζε επηρείξεζε, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνλ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο, ζα νξίδεηαη εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο κέρξη 45 ιεπηψλ, απφ εληεηαικέλν εθπξφζσπν ηεο 
επηρείξεζεο ζηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή. Σν πεξηερφκελν ηεο παξνπζίαζεο ζα 
δηακνξθψλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, ηα 
κέιε ηεο Δπελδπηηθήο Δπηηξνπήο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθξάζνπλ πηζαλέο εξσηήζεηο 
γηα ηελ απνζαθήληζε ζεκάησλ πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη ζε απηή.    
 
Καηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεί απφιπηε 
ερεκχζεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ελδερφκελα απφξξεηα ζηνηρεία, ηφζν ζην 
πεξηερφκελν ηνπ θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, φζν θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ Ιδηψηε Δπελδπηή πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 
 
Δηδηθφηεξα:  

α)  Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη νη ηπρφλ εκπεηξνγλψκνλεο ζα δεζκεπηνχλ 
ελππφγξαθα κε ππεχζπλε δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο, αλεμαξηεζίαο, κε ζπκκεηνρήο 
θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ θαζψο θαη κε ζχγθξνπζεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο κε ηπρφληα ζπκθέξνληα ηεο 
επηρείξεζεο.  

β)  Η απφξξηςε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γλσζηνπνηείηαη κφλν ζηνπο ππνβάιινληεο 
απηήλ. 

γ)  Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο δεκνζηεχεη κφλν ηα επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ θαη εηδηθφηεξα ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ηίηιν ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 
εκεηψλεηαη φηη ε βησζηκφηεηα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνλ Ιδηψηε 
Δπελδπηή θαη ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ ππνβνιή:  

 επηζηνιήο πξφζεζεο επέλδπζεο θαη  

 ηνπ εληχπνπ πξναμηνιφγεζεο. 
 
Αξρηθά ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο δηελεξγεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο πξάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ: 
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1. ε επηρείξεζε είλαη κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ, 

2. ε επηρείξεζε έρεη λνκηθή κνξθή Α.Δ ή Δ.Π.Δ, 
3. έρεη ππνβιεζεί Δπηζηνιή Γέζκεπζεο ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

επελδχζεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ επηρείξεζε, θαη βεβαίσζε 
αλαγλσξηζκέλεο έλσζεο ηεο νπνίαο απηφο είλαη κέινο, 

4. νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο αληηπξνζσπεχνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο δαπαλψλ, ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 
απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε, 
ή  
κεηά απφ αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ δεκφζην εξεπλεηηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ην 
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, απνδεηθλχεηαη φηη ζην εγγχο κέιινλ ε επηρείξεζε ζα αλαπηχμεη 
πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηεξγαζίεο πνπ είλαη ηερλνινγηθά λέεο θαη νπζησδψο 
βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν ζε 
επίπεδν Κνηλφηεηαο, θαη ελέρνπλ θίλδπλν ηερλνινγηθήο ή βηνκεραληθήο απνηπρίαο, 

5. απφ ηνλ κέζν φξν ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο 
επηρείξεζεο πξνθχπηεη θεξδνθνξία, 

6. ζπλάδεη ην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο θαη ε ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηνπο 
φξνπο ηεο πξάμεο, γηα ηηο ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο. 

 
ηε ζπλέρεηα, ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ φξνπο 
ηεο πξάμεο αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα έληαμεο/απνθιεηζκνχ (ΝΑΙ/ΟΥΙ): 
 

1. Καινοηομία πποϊόνηορ/ ςπηπεζίαρ/ διαδικαζίαρ και ανηαγωνιζηικό πλεονέκηημα 

 Καηλνηνκηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο ή δηαδηθαζίαο φπνπ 
θαηαιήγεη ην ππνβιεζέλ επελδπηηθφ ζρέδην.  

 Σεθκεξίσζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (π.ρ. νθέιε θαη πξνζηηζέκελε αμία πνπ 
πξνθχπηνπλ γηα ηνλ πειάηε απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο). 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο βαζηδφκελνπ ζηελ 
θαηλνηνκία.  

 Δθηίκεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ξίζθνπ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ δηαδηθαζία 
παξαγσγήο θαη αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ ππνθαηάζηαζεο. 

 Γηαλνεηηθή ηδηνθηεζία, πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο - ηερλνινγίαο. 
 

2. ηπαηηγική εξόδος από ηην επένδςζη 
Αμηνινγνχληαη νη ζπλζήθεο, νη φξνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εμφδνπ απφ ηελ επέλδπζε 
ησλ λέσλ κεηφρσλ (Πψιεζε κεηνρψλ ζε ζεζκηθφ ή ζηξαηεγηθφ επελδπηή, Δηζαγσγή 
πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 
αγνξά, Δπαλαγνξά κεηνρψλ απφ ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία κέζσ εμάζθεζεο 
αληίζηνηρσλ δηθαησκάησλ).  

 Αμηνιφγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο αλάπηπμεο ηεο ππνςήθηαο επηρείξεζεο θαη ηεο 
εμέιημεο ηεο αμίαο ηεο. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα γηα ηελ πξνβιεπφκελε αλάπηπμε θαη 
πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο ρξνλνινγίαο απνεπέλδπζεο. 

 Δθηίκεζε πηζαλψλ ή/θαη επηζπκεηψλ ηξφπσλ απνεπέλδπζεο κε ηαπηφρξνλε εθηίκεζε 
ηνπ ηξφπνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ξίζθνπ. 

 
3. Αξιοπιζηία ηος Ιδιώηη Δπενδςηή – Πποϋπολογιζμόρ επενδςηικού ζσεδίος 

Αμηνινγείηαη ε αμηνπηζηία θαη ε θεξεγγπφηεηα ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή, ε εκπεηξία ηνπ ζε 
αλάινγα εγρεηξήκαηα, ε νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα/ επξσζηία, πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ 
ζπκκεηνρψλ ηνπ έσο ζήκεξα θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην επελδπηηθφ ζρέδην.  
Καηαιιειφηεηα ηνπ χςνπο ηνπ αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
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Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζπκπιεξψλεη γηα θάζε επελδπηηθφ ζρέδην ην θχιιν αμηνιφγεζεο θαη 
ππνρξεσηηθά γηα θάζε θξηηήξην ηεθκεξηψλεη κε γξαπηέο αλαιπηηθέο παξαηεξήζεηο ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο θαη ζπλνιηθά ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Η 
Δπελδπηηθή Δπηηξνπή ζηελ θξίζε ηεο ιακβάλεη ππφςε ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε/πξφηαζε ηεο 
επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ην Έληππν πξναμηνιφγεζεο ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ απφ ηνλ Ιδηψηε Δπελδπηή.  
 
Σα επελδπηηθά ζρέδηα εγθξίλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε εθφζνλ πιεξνχλ (ΝΑΙ) φια ηα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο. 
 
Δπελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία δελ πιεξνχλ (ΟΥΙ) έλα εθ ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ 
έληαμεο/απνθιεηζκνχ απνξξίπηνληαη. Δπίζεο απνξξίπηνληαη επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηα νπνία, 
αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πνπ επέιεμαλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, δελ ππάξρεη πιένλ 
αδηάζεηε δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ θάιπςή ηνπο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ηα επελδπηηθά ζρέδηα αμηνινγνχληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηε βάζε 
ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ πνπ έιαβαλ θαηά ηελ ππνβνιήο ηνπο.  
 
ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
αμηνιφγεζεο απνζηέιιεηαη ζηελ επηρείξεζε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο φπνπ 
αλαθέξνληαη νη ιφγνη απφξξηςεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπελδπηηθήο 
Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  
 
Γελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία έλζηαζεο ή/θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 
 

 

9. ΔΓΚΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ – ΑΤΞΗΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ  

 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ 
έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεηαη, γηα θάζε ζπλεδξίαζή ηεο, πίλαθαο 
κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα εγθξίζεθαλ αλά Πεξηθέξεηα. ηε βάζε 
ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο εθδίδεη απφθαζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
 
ηε ζπλέρεηα ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο:  

 απνζηέιιεη έγγξαθν ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ θαη’ αξρήλ απνδνρή ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ ηεο (ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε σο άλσ απφθαζε) θαη εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ  

 αθνινπζεί ε ππνγξαθή ζρεηηθήο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο/ζχκβαζεο ησλ ηξηψλ κεξψλ 
[Δπηρείξεζε + Ιδηψηεο Δπελδπηήο + Σακείν (κέζσ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο)] ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη ην ρξνλνδηάγξακκα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηεο 
κεηνςεθίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξφκελνη δελ 
πξνζέιζνπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο επελδπηηθήο ζπκθσλίαο/ ζχκβαζεο ζην δηάζηεκα 
πνπ πξνβιέπεηαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο αλαθαιεί ηελ απφθαζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζην 
επελδπηηθφ ζρέδην. 

 
Μέζα ζε δχν (2) κήλεο ην αξγφηεξν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο σο άλσ επελδπηηθήο ζπκθσλίαο/ 
ζχκβαζεο μεθηλνχλ νη δηαδηθαζίεο «αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο κε 
θαηαβνιή κεηξεηψλ» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εζληθή λνκνζεζία γηα επηρεηξήζεηο κε 
λνκηθή κνξθή ΑΔ (Ν. 2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) θαη ΔΠΔ (Ν. 3190/1955, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). Γηα ηηο ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο απηφο ν ρξφλνο (2 
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κήλεο) αληηζηνηρεί ζηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ (ζχζηαζε, αχμεζε κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ). 
 
Η αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (αθνξά έθδνζε/απφθηεζε θνηλψλ κεηνρψλ) κπνξεί λα 
γίλεη άπαμ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ε 
ρξεκαηνδφηεζε φκσο ηνπ Σακείνπ ζα έπεηαη πάληα απηήο ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή.  
 
Γηα επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ 250.000€ θαη άλσ είλαη επηβεβιεκέλε ε ηκεκαηηθή 
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε βάζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ησλ 
νξφζεκσλ/ ζεκείσλ ειέγρνπ (milestones) πνπ αλαθέξνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην. 
  
Οη Τθηζηάκελνη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
(κε ίδηα θεθάιαηα): 

 γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 51% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 
αηηνχκελα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ ηελ πιεηνςεθία ή 

 ζηελ πεξίπησζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε αλάγθεο θεθαιαίσλ πςειφηεξσλ ησλ 
ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεη ε πξάμε (ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη θαη’ εμαίξεζε 
ησλ νξίσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηίζεληαη ζηελ ελφηεηα 6). 

 
ε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή δελ ζα 
ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 
 

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΗ- ΑΠΟΔΠΔΝΓΤΗ 

 
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο κε ηελ Δπελδπηηθή Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο επελδπηηθέο 
επηινγέο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ κεηνρψλ (νη κεηνρέο ηνπ Σακείνπ 
θξαηνχληαη ζην ραξηνθπιάθην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο) ηνπ Σακείνπ κε βάζε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη απνβιέπεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ηεο επέλδπζεο.  
 
Η Δπελδπηηθή Δπηηξνπή επνπηεχεη ηελ πξφνδν θαη ηελ ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηεο πξάμεο 
θαη ζπκβάιεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξάμεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 
Η εθ ηνπ ζχλεγγπο παξαθνινχζεζε ηεο επέλδπζεο ζα γίλεηαη κέζσ ησλ απνθάζεσλ ησλ 
Γ.. θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ, ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ ν 
ηδηψηεο επελδπηήο θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (εθφζνλ ην επηζπκνχλ).  
 
Σφζν ν Ιδηψηεο Δπελδπηήο φζν θαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρνπλ ζπλερψο ζηελ 
παξαθνινχζεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 
(ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, marketing θιπ.). Γηα ην ιφγν απηφ δχλαηαη λα ζπζηαζνχλ δχν (2) 
ζέζεηο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γ.. ηεο εηαηξείαο, κία γηα ηνλ Ιδηψηε Δπελδπηή θαη κία γηα 
ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 
  
Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ πεξίπνπ 3 κε 5 έηε. Μεηά απφ απηφ 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζεη ζε έμνδν απφ 
ηελ επέλδπζε. Με ηελ ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ρξνληθήο πεξηφδνπ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα 
πξέπεη λα ξεπζηνπνηήζεη  φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ πινπνίεζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο. 
 

Η εμαζθάιηζε εμφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα κε ηηο κέγηζηεο δπλαηέο απνδφζεηο 
απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ιήςε 
επελδπηηθήο απφθαζεο. Χζηφζν ε ιήςε ηεο απφθαζεο απνεπέλδπζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ θαη ηξφπνπ ξεπζηνπνίεζεο, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη δε ζα 
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πεξηνξίδεηαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ, αιιά ζα πεξηγξάθεηαη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη επειημία γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε. Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απνεπέλδπζεο ζα 
δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Πψιεζε κεηνρψλ ζε ζεζκηθφ ή ζηξαηεγηθφ επελδπηή 

 Υξήζε πβξηδηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ 

 Δηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νξγαλσκέλε 
ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 Δπαλαγνξά κεηνρψλ απφ ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία κέζσ εμάζθεζεο αληίζηνηρσλ 
δηθαησκάησλ 

 
Γηαγξαθή επέλδπζεο: Με δεδνκέλν φηη δελ απαηηείηαη εγγχεζε απφ ηελ εηαηξεία γηα ηα 
θεθάιαηα πνπ ζα ηεο παξαζρεζνχλ, δελ δηεθδηθείηαη θαη επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ 
επέλδπζαλ ζηελ εηαηξεία νη λένη κέηνρνη ζε πεξίπησζε πνπ απηή απνηχρεη ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηά ηεο (εθφζνλ ηα θεθάιαηα πνπ επέλδπζαλ ην Σακείν θαη ν 
Ιδηψηεο Δπελδπηήο ζηελ εηαηξεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πινπνίεζεο 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ). 

 
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ζεηηθήο εμφδνπ απφ κηα επέλδπζε ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο 
ησλ κεηνρψλ ζα κεξίδεηαη εμ εκηζίαο κεηαμχ ηνπ Σακείνπ θαη ηνπ Ιδηψηε Δπελδπηή, 
 
Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζπκθσλίαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηελ ΓΓΔΣ ην 
θεθάιαην ηνπ Σακείνπ είηε ζα απνεπελδπζεί θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
είηε ζα ζπλερίζεη λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο πξάμεο, κεηά απφ απνηίκεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ελδερφκελν επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ,  
κε ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθφ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  
 
 

11. ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ  

 
Γηθαηνχρνο ηεο πξάμεο είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ κε αξ. 
πξση. … ΚΤΑ (ΦΔΚ …/…/ ..-..-...). Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ σο άλσ απφθαζε θαη απφ ηελ ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηελ 
ΓΓΔΣ.  
 
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί θαηάιιειν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
ππνδνρήο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, δηελέξγεηαο ησλ αμηνινγήζεσλ θαη παξαθνινχζεζεο 
ηεο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ελζσκαηψλεη ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζε απηή. 
 
Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ζα ζρεδηάζεη θαη ζα ζπληάμεη 
έληππν θαη ειεθηξνληθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (αθίζεο, θπιιάδηα, θιπ) θαη ζα αλαπηχμεη 
ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πχιε. 
 
Ο Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΓΓΔΣ πξνβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε είδνο 
ελέξγεηαο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο (π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππν πιηθφ, εηδηθή 
πξνσζεηηθή ελέξγεηα) πνπ πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο ηεο πξάμεο. 
 
ζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο πξάμεο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο 
ππνρξενχηαη λα:  

 έρεη μερσξηζηφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ γηα ηελ πξάμε, 

 ηεξεί μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ. 
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Γηα θάζε επελδπηηθφ ζρέδην πνπ ζα πινπνηεζεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί 
μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ζχκθσλα κε ην ΔΓΛ.   

 
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ππνρξενχηαη λα:  

 λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ ΓΓΔΣ, 

 λα δέρεηαη πξνγξακκαηηζκέλνπο επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ ηα αξκφδηα εζληθά ή 
θνηλνηηθά φξγαλα, κεηά απφ πξφηεξε ζπλελλφεζε, δηεπθνιχλνληαο ην έξγν ηνπο θαη 
παξέρνληαο ηα ζρεηηθά δεηνχκελα ζηνηρεία, 

 λα ηεξεί θάθειν ηεο πξάμεο γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

 λα ηεξεί, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, ηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη 
θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

 
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 
ηηο θαιέο πξαθηηθήο πνπ αλέπηπμε ην European Venture Capital Association (EVCA). 
 
Σα κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη απηά ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα 
δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο φζνλ αθνξά ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 
 
Η ΓΓΔΣ σο θνξέαο ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηεο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο ζπληνλίδεη ηνλ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο πξάμεο. ην πιαίζην απηφ, 
παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο πξάμεο, ζρεδηάδεη θαη εθδίδεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο–
θαηεπζχλζεηο πξνο ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη. Οη ελ ιφγσ 
νδεγίεο – θαηεπζχλζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΑΔ. 
 
Η ΓΓΔΣ παξέρεη:  

 ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε πξνο φινπο ηνπο θνξείο ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ 
σθεινπκέλσλ, 

 ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
αλσηέξσ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, 

 ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα νπνηνδήπνηε είδνο ελέξγεηαο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο 
(π.ρ. ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππν πιηθφ, εηδηθή πξνσζεηηθή ελέξγεηα) πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε. 

 
Η ΓΓΔΣ ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη έρεη 
πξφζβαζε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
παξαθνινχζεζε ηεο πξάμεο. 
 
Σέινο ε ΔΤΓ/ΔΠΑΔ αζθεί αξκνδηφηεηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3614/2007 
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ κε αξ. πξση. … ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, δηα Βίνπ 
Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ, Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
(ΦΔΚ …/…/ ..-..-...). 
 
 

12. ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

 
Οη παξαθάησ δείθηεο/ κεγέζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ 
πνπ έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΔΠΑΝ ΙΙ θαη ησλ 
πεξηθεξεηψλ ζε κεηάβαζε.  
πγθεθξηκέλα, ε πξάμε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη, ψζηε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζήο 
ηεο, νη επηρεηξήζεηο λα: 

 θηάζνπλ ηηο 120 νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ 

 απμήζνπλ ηνπο θχθινπο εξγαζηψλ ηνπο  

 δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 
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 απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο  

 πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο Ιδησηψλ Δπελδπηψλ (venture capital)  

 αλαπηχμνπλ λέα ή βειηησκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο   

 αμηνπνηήζνπλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο  

 απμήζνπλ ηελ εηήζηα δαπάλε γηα ΔΣΑ 
 
Η πξάμε ζα θξηζεί επηηπρήο εθφζνλ: 

 ππάξμεη ζεηηθή έμνδνο απφ ηελ επέλδπζε γηα ην 15% ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, 

 επηηεπρζνχλ απνδφζεηο επελδχζεσλ χςνπο 8% ηνπ θεθαιαίνπ, 

 γίλεη εμαγνξά πέληε (5) επηρεηξήζεσλ απφ άιινπο επελδπηέο. 
 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο πξάμεο, έρνπλ ηεζεί νη παξαθάησ 
κεηξήζηκνη ζηφρνη γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ: 
 

Α/Α ηόσορ Δλάσιζηη μεηαβολή 

2 Κχθινο εξγαζηψλ +00%  
3 Απαζρφιεζε1  +0%  

4 Δμαγσγέο2 +00%  
5 Δπελδχζεηο απφ Ιδηψηεο Δπελδπηέο3 30% 
6 Αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο4 +00% 

 
 

13. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

   
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε: 

ΓΔΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  
Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ  
Μεζνγείσλ 14-18  
115 10 ΑΘΗΝΑ  
ΣΘ 146 31  

  
Γξ. Πνπηνχθεο Γεκήηξηνο,  ηει.:  210 7458136,  e-mail:  dpoutoukis@gsrt.gr 

 
 
 
 

                                                 
1
 Δξγαδφκελνη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε είηε κε ζπκβάζεηο έξγνπ είηε κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηδηνθηεηψλ/επηρεηξεκαηηψλ  
2
 πσιήζεηο αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο πειάηεο κε έδξα ζε Κξάηνο Μέινο ηεο ΔΔ ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

3
 Σν πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο απφ Ιδηψηε 

Δπελδπηή 
4
 βάζε αξηζ. Πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ζην εθάζηνηε γξαθείν δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 
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