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Καλή ανάγνωση. 

©  DIMITRIS ISARIS  |  ISN GROUP  



`oocds 
 

ISN Consultants  2 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Όλα τα Βήματα για επιτυχημένη Υποβολή και Υλοποίηση 

Ο Οδηγός αυτός φτιάχτηκε για όσες επιχειρήσεις θέλουν να χρησιμοποιούν το 

ΕΣΠΑ ώστε να κερδίσουν ρευστότητα, όμως δεν γνωρίζουν πώς θα 

ξεκινήσουν.  

Όσοι ήδη έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την επιχείρηση 

σας και ψάχνετε τρόπους να το βελτιώσετε ακόμα περισσότερο, αυτός ο 

Οδηγός είναι ιδανικός για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε ώστε να πάτε στο 

επόμενο επίπεδο.   

Όσοι έχετε κακή εμπειρία από τυχόν επιδοτούμενο πρόγραμμα, είτε διότι δεν 

ενταχθήκατε, είτε διότι δεν πετύχατε το στόχο σας, αυτός ο Οδηγός είναι 

ιδανικός για να μάθετε τι λάθη κάνατε και πως θα τα διορθώσετε. 

Οι ενότητες που θα βρείτε προέρχονται από την εμπειρία μας και την 

αρθρογραφία μας στο isngroup.gr μαζί με αρκετά νέα στοιχεία.  

Διαβάστε τον Οδηγό αυτό 2 φορές. Μια φορά γρήγορα για να πάρετε  το 

γενικό πλαίσιο των επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (χωρίς να 

προσπαθείτε να προσαρμόσετε όσα διαβάζετε στην δουλειά σας) – και μια 

επιστρέφοντας πίσω στα σημεία εκείνα που θέλετε να μελετήσετε σε 

μεγαλύτερο βάθος και να τα προσαρμόσετε στην δική σας περίπτωση.  

Στόχος μου είναι μέσα από τον Οδηγό αυτό να μάθετε πώς να προσεγγίσετε  

αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ στην επιχείρηση σας ώστε να αποτελέσει ένα 

πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης.  

Εδώ θα μάθετε πώς θα το πετύχετε.  

Καλή ανάγνωση. 

Δημήτρης Ίσαρης*  

ISN Group 

 
 

*Ο Δημήτρης Ίσαρης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 

ιδρυτής της ISN Group. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ. 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ 

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί 

το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή 

σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή 

την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – 

ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΣΠΑ; 

Όσοι σκέπτεστε ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα “αναξιόπιστο” εργαλείο ανάπτυξης, 

αφού έχουν ακουστεί τόσα για τις διαδικασίες του και την γραφειοκρατία του – 

σκεφτείτε ξανά! 

Πολλοί είναι αυτοί που θα σας πουν ότι το ΕΣΠΑ είναι για λίγους, για αυτούς 

που έχουν κάποιον «στα πράγματα», για όσους είναι διαπλεκόμενοι, ότι το 

ΕΣΠΑ δεν αξίζει να ασχοληθείς. 

Η πραγματικότητα διαψεύδει τον παραπάνω ισχυρισμό πανηγυρικά! 

Το ΕΣΠΑ έχει εδώ και πολλά χρόνια αλλάξει ρότα. Είναι πλέον πολύ 

αξιόπιστο και αξιοκρατικό, και υλοποιείται μέσα από θεσμοθετημένες 

διαδικασίες διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής, οι οποίες ρυθμίζονται από 

το  Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1303/2013.  

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται βασικά θέματα της διαχείρισης όπως:  

- Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πράξεων (ΣΔΕ) 

- Η Αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ 

συνολικά 
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- Η σταδιακή ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-

2020 

- Η Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

- Η Καταπολέμηση της Απάτης  

Το ΕΣΠΑ πλέον, ακολουθεί κανόνες διαφάνειας, δημοσιότητας και τιμωρεί 

τις «σκοτεινές» διαδικασίες.  

- Όλες οι προκηρύξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο,   

- Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων προτάσεων γίνονται από δύο 

διαφορετικούς ανεξάρτητους αξιολογητές του μητρώου του ΕΦΕΠΑΕ 

και σε περίπτωση μεγάλης απόκλιση, καλείται και τρίτος να συμμετέχει 

στη διαδικασία. Ο ενδιάμεσος φορέας του Υπουργείου, βγάζει τις 

αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις αξιολογήσεις των 

ανεξάρτητων αξιολογητών, τις αναρτά στο διαδίκτυο και για την 

οριστική ένταξη παρεμβάλλεται η Επιτροπή Αξιολόγησης (επιπλέον 

στάδιο αξιολόγησης), που η σύνθεση της περιέχει στελέχη από 

διαφορετικούς φορείς, η οποία ελέγχει τη λίστα επιτυχόντων.  

- Επιπλέον διαφάνεια προσφέρει στην όλη διαδικασία και η νέα οδηγία 

απαγόρευσης αναγραφής του ονόματος της επιχείρησης που 

υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο στα κείμενα τεκμηρίωσης της 

πρότασης, τα οποία διαβάζει ο εκάστοτε αξιολογητής για να κρίνει και 

να βαθμολογήσει κάθε επενδυτικό σχέδιο. 

- Η διαδικασία των αιτημάτων θεραπείας (ενστάσεις), διασφαλίζει την 

ορθολογική και συνεπή αντιμετώπιση της εκάστοτε επιχείρησης. Σε 

αυτό το στάδιο, διορθώνονται λάθη και παραλείψεις που αναπόφευκτα 

εμφανίζονται στη διαδικασία, λόγω του όγκου των προτάσεων που 

υποβάλλονται σε κάθε πρόγραμμα.  

- Οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, 

επιβλέπουν και διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 

αξιολόγησης. Τα μέλη τους, όπως και οι ίδιοι οι αξιολογητές, δεν έχουν 

καμία πρόσβαση στα στοιχεία των υποψηφίων ή στους ηλεκτρονικούς 

κωδικούς των προτάσεων. Στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν 

υπηρεσιακά στελέχη της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, 

στελέχη της ΜΟΔ ή δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί σε 

γραφεία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αλλά και στελέχη του 

ΕΦΕΠΑΕ, στελέχη δηλαδή προερχόμενα από φορείς που 

εκπροσωπούν τον επιχειρηματικό κόσμο. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020  

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 

αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών 

Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των 

στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν 

τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να 

οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν 

τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η 

επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν 

προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και 

αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση. Οι 

κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 

- Αγρο-διατροφή 

- Υγεία – φάρμακα 

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

- Μεταφορές 

- Υλικά – κατασκευές 

- Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες 

 

Έτσι, το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020: 

- Σχεδιάστηκε ώστε να υπηρετήσει την κοινωνία και τη δίκαιη ανάπτυξη, 

όχι τα πελατειακά δίκτυα 

- Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας 

- Στοχεύει στη διάχυση της πληροφόρησης και διεύρυνση των 

δικαιούχων 

- Ποντάρει στη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα 
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, διέρχεται μία μεγάλη οικονομική κρίση, την 

μεγαλύτερη που γνώρισε ποτέ στην ιστορία της. Η χώρα μας πτώχευσε το 

2010, με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, μιας και 

επενδυτές την περίοδο εκείνη, αποεπένδυαν μέσα σε πανικό από όλες τις 

επενδύσεις τους, καθιστώντας δύσκολη την άντληση ρευστότητας. Η έλλειψη 

ρευστότητας αρχικά, αντιμετωπίστηκε με διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων 

χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες. 

Από την άλλη, η συνεχή διόγκωση του δημοσίου τομέα συμπαρέσυρε και την 

ιδιωτική οικονομία και τους ιδιώτες, οι οποίοι μέσω της φθηνής δανειοδότησης 

της προηγούμενης δεκαετίας από τις τράπεζες, ζούσαν πάνω από τις 

δυνατότητές τους. Οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα, αντί να αντιμετωπίζουν ριζικά 

και άμεσα τα δικά τους προβλήματα ανταγωνιστικότητας που είχαν, επέλεξαν 

μέσω και αυτές του φθηνού δανεισμού, να μεταθέσουν τα προβλήματα αυτά 

στο μέλλον. Με άλλα λόγια η παγκόσμια οικονομική κρίση βρήκε τόσο τον 

δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ουσιαστικά χωρίς καμιά προληπτική 

προστασία και εν μέσω ελλειμμάτων στους προϋπολογισμούς τους, τα οποία 

καλύπτονταν μέσω νέου δανεισμού. 

 

 

 Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξάλειψης των ελλειμμάτων του κρατικού τομέα, 

αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας από την πραγματική οικονομία, πχ μέσω της 

μεταφοράς πληρωμών του δημοσίου σε μελλοντικό χρόνο ή μη πληρωμή 

ομολόγων του δημοσίου κτλ. Η έλλειψη αυτή οδήγησε σε κλείσιμο χιλιάδων 

επιχειρήσεων και ταυτόχρονα σε απολύσεις προσωπικού. Οι απολύσεις 

προσωπικού αυξήθηκαν επίσης λόγω του ότι κάθε επιχείρηση κοιτούσε 

έντονα προς την περικοπή των εξόδων της, ώστε να επιβιώσει, μέσω της 

μείωσης του εργατικού της κόστους. 
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 Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε όλη την παραγωγική διαδικασία 

συνοπτικά ήταν οι εξής: 

 Μείωση της ιδιωτικής & κρατικής κατανάλωσης 

 Μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των ιδιωτικών 

επενδύσεων 

 Μείωση του εργατικού δυναμικού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με 

αύξηση της ανεργίας 

 Μείωση της αποταμίευσης και του διαθέσιμου εισοδήματος 

 Μείωση των νέων πιστοδοτήσεων των τραπεζών και αύξηση των 

επισφαλειών των τραπεζών 

 Δημιουργία συνθηκών ασφυξίας ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και 

στην πτώχευση πολλών επιχειρήσεων 

 Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τον 

δημόσιο τομέα 

Όλα τα παραπάνω, έκαναν την οικονομία μας να λειτουργεί μέσα σ' ένα 

περιβάλλον αβεβαιότητας και σύγχυσης. Σε τέτοιες συνθήκες, οι επιχειρήσεις 

είναι σχεδόν αδύνατον να επιβιώσουν, πολύ περισσότερο,  να αναπτυχθούν. 

Και αυτό μιας και κάθε επιχείρηση κινείται και προγραμματίζεται βάσει των 

προβλέψεων που κάνει, όσον αφορά τις προσδοκίες σχετικά με τις 

μελλοντικές τάσεις της αγοράς. Αρνητικές προσδοκίες, δηλαδή στην αγορά, 

λειτούργησαν και λειτουργούν αποθαρρυντικά για νέες επενδύσεις, 

παραγγελίες, κατανάλωση κτλ. 

Η ελληνική οικονομία και ειδικά οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 

καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον εκρηκτικό. Τέτοιο που 

τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν αδύνατο να τις ωθήσει σε πορεία 

ανάπτυξης αποσπασματικές και χωρίς βοήθεια κινήσεις. Σαν συνέπεια, η 

ενίσχυση της Ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης γίνεται με τη συνδρομή 

επιδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων, 

τα οποία βοηθούν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 

μειώνοντας τόσο το χρόνο απόσβεσης τους αλλά κυρίως εξασφαλίζοντας 

τους απαραίτητους πόρους για αναβάθμιση και παρακολούθηση των 

επιταγών του σύγχρονου ανταγωνισμού.  

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν γίνει προσπάθειες ανασύνταξης του 

ελληνικού κράτους και αναδιοργάνωσης. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες με 

ηλεκτρονικούς τρόπους και μέσω της τεχνολογίας, προσπάθησαν άλλες 

φορές επιτυχώς και άλλες ανεπιτυχώς να διορθώσουν πολλές αστοχίες, που 

δημιούργησε η λειτουργία κάποιων υπηρεσιών στο επιχειρείν. Παρόλα αυτά 

έχουν ακόμα να γίνουν πολλά στον τομέα αυτό. 

Η χώρα μας όμως, είναι κοινά αποδεκτό ότι διαθέτει σημαντικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα όσον αφορά την γεωπολιτική της θέση, 
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δυναμικούς κλάδους της οικονομίας της όπως ο τουρισμός κτλ. Για τον λόγο 

αυτό πολλοί αισιοδοξούν και θεωρούν πως όσο δυνατά χτυπήθηκε η χώρα 

στην περίοδο της κρίσης, τόσο δυνατά θα ανακάμψει από αυτή. 

Βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζει μια επιχείρηση πλέον είναι να: 

 αναλύει το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσσεται η επιχείρησή του με 

ειδικούς, λαμβάνοντας προληπτικές αποφάσεις 

 λαμβάνει άμεσα διορθωτικές αποφάσεις όσον αφορά τις λάθος 

επιλογές της επιχείρησής του 

 σχεδιάζει εναλλακτικές λύσεις 

 οργανώνει μακροπρόθεσμα και βραχυχρόνια business plans 

 βρίσκει και να ανοίγεται σε νέες αγορές 
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7 ΚΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ. 
 

Όπως σε κάθε χώρο και κάθε δραστηριότητα, υπάρχουν και παγίδες. Όταν 

δεν είμαστε ενημερωμένοι, δεν είναι εύκολο να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. 

Παρακάτω αναλύονται προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε ή 

καταστάσεις που πρέπει να αποφύγουμε.   

1) Προκαταβολή χρημάτων για προγράμματα που δεν έχουν προκηρυχθεί. 

Ενημερωνόμαστε από επίσημες πηγές, όπως το antagonistikotita.gr ή 

espa.gr, εφόσον δεν έχουμε κτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον σύμβουλο 

επιχειρήσεων. 

 

2) Βιομηχανοποίηση της διαδικασίας, τόσο κατά την υποβολή , όσο και 

κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Μεγάλες εταιρίες, με μοναδικό 

στόχο το κέρδος, αναλαμβάνουν την υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων, μη 

μπορώντας έτσι να στοχεύσουν στην ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε 

επιχείρησης, υποβάλλοντας επενδυτικά σχέδια που δεν είναι προς όφελος 

των ίδιων των επιχειρήσεων. 

Η τυποποίηση είναι πολλές φορές χρήσιμη διαδικασία, όχι όμως στην ένταξη 

επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα.   

Εδώ χρειάζεται προσοχή και εξατομίκευση της διαδικασίας. 
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3) Η ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα δεν θα πρέπει να είναι 

αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να αποτελεί μια βασική και όχι αποσπασματική 

διαδικασία ανάπτυξης της επιχείρησης και έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και να 

παρουσιάζεται. 

 

4) Υποστήριξη μόνο κατά τις περιόδους που υπάρχει συγκεκριμένη δράση. Η 

διαδικασία ένταξης σε επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, απαιτεί έγκαιρη 

προετοιμασία σε όλα τα στάδια, οργάνωση και συνεχή παρακολούθηση. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η επέμβαση γίνεται την ώρα που εμφανίζεται ανάγκη, 

όμως η σωστή και συνεχής καθοδήγηση και παρακολούθηση, γλιτώνει από 

πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να εμφανιστεί το εμπόδιο για να κληθούμε να 

το επιλύσουμε. Σίγουρα θα παρουσιαστούν και τέτοια, όμως η πρόληψη, η 

ενημέρωση, η σωστή παρακολούθηση και η γνώση ελαχιστοποιεί τα 

προβλήματα. 

 

5) Υποσχέσεις για σίγουρη ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Μια πρακτική, 

που προσφέρει ενδεχομένως άμεσο κέρδος, όμως δεν αντιστοιχεί στην 

πραγματικότητα και σε βάθος χρόνου θα αποβεί μοιραίο για τον σύμβουλο και 

δυστυχώς για επαγγελματίες που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Πλέον η 

διάρθρωση και οργάνωση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μέσα 

από συγκεκριμένες δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στις 

Διαρθρωτικές Δράσεις περιλαμβάνει ενέργειες για τον συντονισμό όλων των 

αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προώθηση της διαφάνειας και 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα 

πληροφοριακά συστήματα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
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απάτης, καθώς και το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-

2020 που ενσωματώνει συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την ανίχνευση 

και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Έτσι, σίγουρη επιτυχία με τις 

πατροπαράδοτες μεθόδους των “γνωριμιών” δε μπορεί να υποσχεθεί και να 

επιτευχθεί. 

 

6) Υπόσχεση ότι ο εκάστοτε επιχειρηματίας, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί 

καθόλου με την όλη διαδικασία της υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου και της 

υλοποίησης του. Σενάριο το οποίο είναι καταδικασμένο να αποτύχει και 

όποιος το υποστηρίζει, δεν μπορεί να παρά να έχει άγνοια των πραγμάτων. 

Σύμφωνα με το νέο μοτίβο, πάνω στο οποίο είναι στημένο το νέο ΕΣΠΑ 2014-

2020 αλλά και από το προηγούμενο, οι απαιτήσεις είναι πολλές. Απαιτείται 

γνώση, στόχευση και πλάνο, για να μπορέσει μια επιχείρηση να ενταχθεί και 

να ωφεληθεί. Αποσπασματικές και απομονωμένες ενέργειες, χωρίς στόχευση 

στις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε επιχείρησης δεν έχουν τύχη.   

 

 

7) Αποσπασματική επαφή με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Ακόμα και σε 

περίπτωση ένταξης επιχείρησης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η απλή 

παράδοση αρχείων για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί το 
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επιχειρηματικό σχέδιο, δεν είναι μια πρακτική που βοηθάει. Το σημαντικό είναι 

να παραδοθούν οι σωστές πληροφορίες και αυτές να γίνουν εργαλεία στα 

χέρια κάθε υποψήφιου επενδυτή. 

 

Συμπέρασμα 

Ενημερωνόμαστε από επίσημες πηγές. 

Επιδιώκουμε προσωπική επαφή με τον σύμβουλο που θέλουμε να 

συνεργαστούμε. Η προσωπική επαφή πάντα απομακρύνει ανεπιθύμητες 

καταστάσεις. 

Εάν δε γνωρίζουμε, ζητάμε επίσημες πηγές πληροφόρησης από τον 

σύμβουλο. Υπάρχουν πλέον έγκυρες πηγές ενημέρωσης. 

Επειδή το όφελος της επιδότησης είναι πολύ σημαντικό για την επιχείρηση 

μας, εξίσου σημαντική είναι και η προσπάθεια που απαιτείται για επιτυχή 

υποβολή και παρακολούθηση του έργου. 

Καταρτίζουμε εφικτό business plan, που είναι υλοποιήσιμο και ευέλικτο.  

Επιλέγουμε δαπάνες σύμφωνα με «σχέδιο», που θα δώσουν υπεραξία στην 

επιχείρηση μας, και όχι αύξηση του επιδοτούμενου ποσού. Ταυτόχρονα, 

αυξάνεται και η ιδία συμμετοχή, που προέρχονται από τα κεφάλαια της 

επιχείρησης. 

Προσέχουμε και ελέγχουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη σε 

επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δώστε σημασία στη λεπτομέρεια, η γραφειοκρατία 

είναι στη χώρα μας πάντα επίκαιρο θέμα. Με σωστή οργάνωση, προσοχή και 

σχολαστικότητα γλιτώνουμε από επίπονες και ανεπιθύμητες διαδικασίες. 

Δίνουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στα μηνύματα του Φορέα Διαχείρισης. 

Πάντα είναι σημαντικά και σηματοδοτούν προθεσμίες και υποχρεώσεις. 

Ορίζουμε υπεύθυνο έργου μέσα από την επιχείρηση, ώστε να παρακολουθεί 

όλη τη διαδικασία σε συνεργασία πάντα με το σύμβουλο του έργου. 

Ενημερώνουμε όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, οι 

οποίοι με τις εξειδικευμένες τους υπηρεσίες θα εμπλακούν στη σωστή 

υλοποίηση του έργου, για τη συμμετοχή της σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής επιχείρησης είναι η 

έλλειψη ρευστότητας. Μετά την πολύχρονη κρίση που μαστίζει τη χώρα και το 

προβληματικό τραπεζικό σύστημα, η ελληνική επιχείρηση δεν βρίσκει 

χρήματα για να προχωρήσει σε επενδύσεις που θα την καταστήσουν 

ανταγωνιστική και βιώσιμη. Στις μέρες μας, αν δεν ακολουθήσεις τις επιταγές 

και τις απαιτήσεις της εποχής, τότε η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη είναι 

μακρινό όνειρο.  

Το ΕΣΠΑ, με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 

έρχεται να καλύψει κατά ένα μεγάλο μέρος, το κενό που έχει αφήσει αυτή η 

έλλειψη ρευστότητας. Αποτελεί πλέον μονόδρομο κάθε μικρομεσαίας 

επιχείρησης που θέλει να βλέπει ευοίωνα το μέλλον και μάλιστα υπερτερεί και 

αποτελεί καλύτερο εργαλείο σε σχέση με τον Αναπτυξιακό Νόμο, μιας και έχει: 

- Μεγαλύτερη ευελιξία 

- Αμεσότητα 

- Γρηγορότερες διαδικασίες (αξιολόγηση, έγκριση, πληρωμές) 

- Καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας με τον 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 

- Περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερες επιχειρήσεις 

- Πιο «φιλικό» προς την ελληνική επιχείρηση 

- Άμεσοι και ευέλικτοι τρόποι καταβολής της ενίσχυσης 

- Δυνατότητα τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου  
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται 

από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης. 

Εκχώρηση 

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στον φορέα του 

επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' 

εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της 

προκαταβολής) σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή δανείου που θα 

αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, 

για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις 

εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση 

εκχώρησης με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον αρμόδιο ΕΦ. 

Α) Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης (έγκριση), είναι δυνατή η 

χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40,0% της δημόσιας χρηματοδότησης, 

εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή 

προκαταβολής από αναγνωρισμένο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ, 

με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά 

την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.  

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται, έπειτα από αίτημα του 

δικαιούχου, να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό της με 

αναλογούσα σε πραγματοποιηθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου 

δημόσια χρηματοδότηση και επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη 

συμψηφισμό της ως ανωτέρω.  
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Σε κάθε περίπτωση, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια 

χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης.  

Χωρίς να παραβιάζονται οι λοιποί όροι χορήγησης της προκαταβολής 

επιχορήγησης, δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών 

λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών 

(Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, αφού υπάρχει 

θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.  

Β) Ενδιάμεσες καταβολές  

Είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληρωμής και καταβάλλονται έπειτα από 

υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς 

δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και 

προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή 

της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.  

Στην περίπτωση αυτή, η δημόσια επιχορήγηση δίνεται σταδιακά και με 

διοικητικό έλεγχο από τον αρμόδιο ΕΦΔ. Ο δικαιούχος, υλοποιεί το 

επενδυτικό σχέδιο κατά 30% τουλάχιστον, υποβάλλεται αίτημα επαλήθευσης 

και πληρώνεται το αντίστοιχο ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης. Συνεχίζει 

να υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο μέχρι το 80% του συνολικού 

προϋπολογισμού, υποβάλλεται αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης και 

πληρώνεται το αντίστοιχο ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης, χωρίς να 

γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Στο τέλος, με την ολοκλήρωση της επένδυσης, 

γίνεται αίτημα τελικού ελέγχου, όπου πλέον ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης 

έρχεται για επιτόπιο έλεγχο, και εκταμιεύεται το τελικό ποσό της δημόσιας 

χρηματοδότησης.  

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να 

υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης. 

Γ) Αποπληρωμή  

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια και ο φορέας της επένδυσης αποσκοπεί 

στο να ολοκληρώσει το συντομότερο το επενδυτικό του σχέδιο για διάφορους 

λόγους (ωριμότητα επένδυσης), τότε υπάρχει η λύση της καταβολής  της 

δημόσιας χρηματοδότησης με το πέρας της ολοκλήρωσης του έργου και την 

οριστική παραλαβή του.   

Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση 

κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε 

συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων περί 

νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή στο προς 

ολοκλήρωση και παραλαβή έργο και εκδίδεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 

Πράξης.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 

Η συμμετοχή σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ απαιτεί προσπάθεια και 

εξειδικευμένη γνώση.  

Υποβολή πρότασης 

Ενημερωνόμαστε για τα νέα προγράμματα. 

Λύνουμε όλες τις βασικές μας απορίες για τους στόχους του προγράμματος 

και για το κατά πόσο το εκάστοτε είναι κατάλληλο για την επιχείρηση μας. 

Βρίσκουμε σύμβουλο για να μας οργανώσει και να μας επισημάνει 

λεπτομέρειες και παγίδες. Μια επιτυχημένη συμμετοχή απαιτεί εξειδικευμένη 

γνώση, μιας και τα προγράμματα έχουν πολλά παρακλάδια πληροφορίας και 

κατεύθυνσης, που απαιτούν επίπονη δουλειά και εμπειρία.  

Καταγράφουμε τις ανάγκες μας, τις ιεραρχούμε και τις προσαρμόζουμε στο 

εκάστοτε πρόγραμμα. Δεν πάμε ανάποδα.  

Ελέγχουμε τους ενεργούς ΚΑΔ της επιχείρησης μας, τις αντίστοιχες 

ημερομηνίες έναρξης και τις άδειες λειτουργίας. Είναι βασικά στοιχεία για 

στόχευση σε συγκεκριμένα προγράμματα. Προβλήματα στα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά, έχουν τις περισσότερες φορές λύση και εξετάζονται κατά 

περίπτωση. Το συνηθέστερο είναι μια επιχείρηση να διαθέτει δευτεροβάθμιο 

ΚΑΔ, ενώ στο Πρόγραμμα επιχορηγείται  η εξειδίκευση του, δηλαδή ο 

τριτοβάθμιος. Μια τροποποίηση των ενεργών ΚΑΔ ή/και του καταστατικού, 

λύνει το πρόβλημα, το οποίο ενώ φαίνεται απλό, έχει τόσο ταλαιπωρήσει 

πολλές επιχειρήσεις σε ανάλογες συμμετοχές σε επενδυτικά προγράμματα.  

Καταρτίζουμε ένα εφικτό και ρεαλιστικό business plan, με στόχο της 

ανάπτυξη της επιχείρησης μας. Ανέφικτα και υπεραισιόδοξα επιχειρηματικά 

σχέδια, μας δημιουργούν αποπροσανατολισμό, σύγχυση και τελικά πρακτικά 

προβλήματα στην υλοποίηση δαπανών και εκταμίευση κονδυλίων. Για 

παράδειγμα, συνήθως υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό κάτω 

από το 50% του αρχικά εγκεκριμένου, «στέλνει» την επένδυση σε Επιτροπές 

Παρακολούθησης, χωρίς πάντα θετικό αποτέλεσμα και με καθυστέρηση 

εκταμίευσης.  

Καταρτίζουμε τον πίνακα δαπανών του έργου, μετά από εκτεταμένη έρευνα 

στην αγορά και συγκεντρώνουμε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με τα παραδοτέα του Οδηγού του Προγράμματος με τη συνεργασία 

του συμβούλου, του λογιστή και των προμηθευτών μας. 

Ακολουθούμε έγκαιρα τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες. Για να 

πετύχουμε το στόχο, θέλει οργανωμένη και συνεχή ενασχόληση. Μια 
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επιτυχημένη υποβολή, απαιτεί συνεργασία με το σύμβουλο, ο οποίος πρέπει 

να έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά για να υποστηρίξει το 

έργο μας και να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ζητάμε από το σύμβουλο του έργου, κωδικούς για το ΠΣΚΕ και αποδεικτικό 

υποβολής της πρότασης με ημερομηνίες και αριθμούς πρωτοκόλλου. 

Υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου 

Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου 

μας. Τα χρηματοδοτούμενα Προγράμματα είναι πολύ καλά και βοηθάνε στην 

καρδιά του προβλήματος, τη ρευστότητα και την ανάπτυξη, έχουν όμως 

διαδικασίες και πολλές φορές μεγάλη γραφειοκρατία. Θέλει ενημέρωση, 

καταγραφή και παρακολούθηση των διαδικασιών και των δικαιολογητικών 

που απαιτούνται για την πιστοποίηση των εγκεκριμένων δαπανών του έργου 

και την τελική του πληρωμή.  

Δεν τα αφήνουμε όλα για το τέλος.  

Οργανώνουμε με λεπτομέρεια την υλοποίηση του έργου, κρίνουμε σε βάθος 

χρόνου τη χρησιμότητα κάθε δαπάνης και αναθεωρούμε το πλάνο, όταν 

βλέπουμε ότι κάτι δεν είναι σωστό. Προβλέπεται η διαδικασία των 

τροποποιήσεων του φυσικού αντικειμένου του έργου, θέλει όμως και πάλι 

έγκαιρη παρέμβαση.  

Ταυτόχρονα, ρυθμίζουμε τις ενδιάμεσες πληρωμές του Προγράμματος, ώστε 

να έχουμε μια καλή χρηματοροή, που θα μας βοηθήσει τελικά στη σωστή 

λειτουργιά της επιχείρησης, χωρίς προβλήματα και εμπόδια. Αν μια επιδότηση 

δε λειτουργήσει όπως και όποτε πρέπει, μπορεί να δημιουργήσει 

περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα θα λύσει. Γι’ αυτό προσέχουμε και 

προγραμματίζουμε.  

‘Η γρήγορη διευθέτηση - ολοκλήρωση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται 

εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την αρχική πληρότητα των δικαιολογητικών που 

συνοδεύουν τα αιτήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των έργων που διαχειρίζεται το 

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο  ΕΣΠΑ 2007-2013, μόλις 1 στα 10 αιτήματα ελέγχου υποβάλλονται 

με αρχική πληρότητα άνω του 70%. Τα παραπάνω έργα συνήθως ολοκληρώνονται 

(αποπληρωμή) εντός 30 ημερών.’ 

Πηγή: http://www.voria.gr/article/thelete-chrimatodotisi-apo-to-espa-ta-mistika-tis-epitichias 

Προσέχουμε τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει κάθε Πρόγραμμα, όπως τις 

άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, άδειες δόμησης για κτιριακές εργασίες, 

καθώς και σωστή παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων συγκεκριμένα για 

τη συμμετοχή στο εκάστοτε Πρόγραμμα. Παρά τη γραφειοκρατία, αν 

ακολουθηθούν οι κανόνες, είμαστε μπροστά και δεν ακολουθούμε τις 

εξελίξεις, τότε δεν υπάρχει άλλη πορεία από την επιτυχία και την ανάπτυξη 

της επιχείρησης μας.  
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΩΡΑ 

Καταρχήν ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον το eBook και να σας μετέδωσα την 

μεγάλη σημασία που έχουν τα αναπτυξιακά προγράμματα στη σύγχρονη 

επιχειρηματικότητα και την βαρύτητα που πρέπει να δώσει κάθε επιχείρηση 

σε αυτά. 

Εδώ θέλω να επισημάνω τo εξής: Δεν σημαίνει ότι επειδή θα μπείτε σε ένα 

επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ όλα θα λειτουργούν ρολόι στην επιχείρηση 

σας και θα λυθούν ξαφνικά τα προβλήματα στο έτσι κι αλλιώς ασφυκτικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. 

Εάν ήταν τόσο απλό, τότε όλες οι επιχειρήσεις θα ήταν υγιείς. 

Μην ξεχνάτε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ένα εργαλείο που μας 

βοηθάει να υλοποιήσουμε την αναβάθμιση της επιχείρησης μας. Από μόνο 

του δε μπορεί να κάνει τίποτα.  

Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά θα δώσει ελάχιστα αποτελέσματα και μπορεί 

να μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. 

Σημασία έχει η πρόθεση για ανάπτυξη και η στόχευση σε σύγχρονες 

πρακτικές του τομέα της κάθε επιχείρησης. Πάντα είχε και σήμερα έχει 

μεγαλύτερη από ποτέ. 

Τα επιχορηγούμενα προγράμματα μας βοηθάνε να συνεχίσουμε την πορεία 

προς το στόχο, καλύτερα από κάθε άλλο εργαλείο (δάνεια, εγγυήσεις, κτλ.) 

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε την επιδότηση για να πετύχουμε αυτό το 

στόχο, είναι το κλειδί στην επιτυχία ή όχι. 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. 

Η πρόταση μου είναι: Χρησιμοποιήστε τα επιδοτούμενα προγράμματα. 

Ξεκινήστε με αυτό. Βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και 

χρησιμοποιήστε το για να σας δώσει υπεραξία. 

Βεβαίως, υπάρχει και συνέχεια γιατί, όπως είπαμε, το να ενταχθούμε σε ένα 

πρόγραμμα δε σημαίνει από μόνο του τίποτα – εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε 

και δεν το υλοποιήσουμε σωστά. Όμως αυτό είναι το 1ο βήμα για να 

προχωρήσετε 

Σας ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ και διαβάσατε αυτό το eBook. 
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Με εκτίμηση, 

Δημήτρης Ίσαρης  
ISN Group 
 

Υ.Γ. Εάν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε ένα σύντομο feedback για το eBook εδώ. 
Θα με βοηθήσει να βελτιώσω το περιεχόμενο του ακόμη περισσότερο. 

 

Ποιοί είμαστε  

Ο Ίσαρης Δημήτρης έχει αποφοιτήσει από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου του UMIST στο Manchester. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακή 

εξειδίκευση στα Γεωτεχνικά (MSc) από το ίδιο πανεπιστήμιο. 

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου από το 2003 και έχει δεκαετή 

εμπειρία σε διοίκηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων, συμμετέχοντας 

ενεργά στην κατασκευή του Αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος, του Ολυμπιακού 

Χωριού στους Θρακομακεδόνες, του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, κτλ. 

Έχει διατελέσει για 4 χρόνια στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ, ενδιάμεσου φορέα 

υλοποίησης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε νευραλγικές θέσεις, αποκτώντας σημαντική 

εμπειρία και γνώσεις σωστής διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων στους Τομείς 

του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Έκτος της γενικότερης οργάνωσης διαδικασιών για την εύρυθμη 

και ποιοτική αποπεράτωση διαχειριστικών Προγραμμάτων, έχει εκτελέσει: 

 Διαχείριση και προαξιολόγηση τυπικών προϋποθέσεων περισσότερων 

από 8.000 επενδυτικών σχεδίων. 

 Πιστοποίηση για τελική έγκριση και πληρωμή περισσότερων από 300 

επενδυτικών σχεδίων, η πλειονότητα των οποίων στον τομέα του 

Τουρισμού., προϋπολογισμού πάνω από 15.000.000€. 

 Οργάνωση και αποπεράτωση περισσότερων από 1500 αιτημάτων 

θεραπείας για προβληματικά επενδυτικά πλάνα. 

Τέλος σαν σύμβουλος επιχειρήσεων έχει διαχειριστεί με επιτυχία δεκάδες 

επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην 

εξυγίανση και την ανάπτυξη τους. 
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Η ISN Group είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, 

που  δραστηριοποιείται από το 2008 σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

διαθέτοντας στελέχη και συνεργάτες με τεχνογνωσία, σημαντική εμπειρία και 

αποτελεσματικότητα. 

 Η εταιρεία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της θέσης της  ελληνικής επιχείρησης, 

μέσω κατάλληλων επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ, που αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας, με τη συνδρομή σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, 

δράσεων και πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ISN Group παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που 

ξεκινούν από το πρώιμο στάδιο ενημέρωσης της επιχείρησης για τη 

συμμετοχή της σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την ολοκλήρωση  της 

επένδυσης, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορήγησης. 

 

 

 
Γνωρίζουμε καλά αυτό που κάνουμε 

Η εταιρεία μας στελεχώνετε από έμπειρους Μηχανικούς και Οικονομολόγους 

με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της 

οργάνωσης επιδοτούμενων προγραμμάτων σε ελεγκτικούς φορείς. 

 
Προσδιορίζουμε την επιτυχία μαζί σας 

Το σύνολο των ανθρώπων της εταιρείας μας ευθύς εξαρχής θα σας μιλήσει 

τίμια και ανοιχτά λέγοντας σας μόνο αλήθειες. Η προσέγγιση της 

πραγματικότητας είναι σπουδαίας σημασίας κριτήριο για μια πετυχημένη 

συνεργασία.  

 
Πάντα δίπλα σας 

Κανόνας της εταιρείας μας, θέλουμε και προσπαθούμε πάντα, να είναι, η 

συνεχής και εμπεριστατωμένη υποστήριξη του συνεργάτη μας. Δεν θεωρούμε 

ότι η υλοποίηση μιας ιδέας είναι κάτι απλό, τετριμμένο και μπορεί να 
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κλωνοποιηθεί. Προσπαθούμε συνεχώς να ελέγχουμε και να βελτιστοποιούμε 

κάθε τμήμα της.  

 
Πολύπλευρες υπηρεσίες 

Τόσο το στελεχιακό προσωπικό της ISN Group όσο και οι εξωτερικοί 

επιστημονικοί συνεργάτες της μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος 

υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες διασφαλίζονται από την ISN Group.  
 



ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

Εάν θέλετε να κάνετε πράξη όλα όσα περιγράψαμε σ’ αυτό το 
eBook, να ξεκινήσετε με τα σωστά βήματα και να αναπτύξετε την 

επιχείρηση σας – τότε η αναζήτηση του κατάλληλου για την 
επιχείρηση σας  επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ είναι το 

ιδανικό επόμενο βήμα. 

 

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και προετοιμαστείτε για την επόμενη 
μέρα. Κάντε την επιχείρηση σας ανταγωνιστική στην αγορά και 

ελάτε να σας ενημερώσουμε με ειλικρίνεια και λεπτομέρεια. 

 

 

Ανάπτυξη 

Ένταξη σε 
χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα 

Επενδυτικό σχέδιο 


