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 Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
(Invest in Greece) - στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες
του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.) - σε έναν νέο και
καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας.

 Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και παρέχει μία
ευρεία γκάμα υπηρεσιών που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς
και με την ανάπτυξη των εγχώριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν
στις διεθνείς αγορές.

 Δημιουργήθηκε με στόχο:

 να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική
δράση στην Ελλάδα,

 να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων
επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, και

 να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα.

Enterprise Greece



 Ο Οργανισμός Enterprise Greece:

 Προσελκύει, υποδέχεται, προωθεί, υποστηρίζει και διατηρεί επενδύσεις στην Ελλάδα.

 Προωθεί την Ελλάδα διεθνώς ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό εφαρμόζοντας
στρατηγικές εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing και ενημερωτικών
εκδηλώσεων.

 Υποδέχεται, αξιολογεί και υποστηρίζει τις Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track)

 Συνδράμει τους επενδυτές με την Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή

 Προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω δράσεων
διεθνούς marketing και εκδηλώσεων.

 Παρέχει υποστήριξη στους Έλληνες παραγωγούς και παρόχους υπηρεσιών με έγκυρη
πληροφόρηση, καθοδήγηση και διάθεση πόρων, ώστε να επιτύχουν καλύτερη
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

 Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς και επιχειρηματίες με στόχο την
ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών από όλον τον κόσμο.

 Προωθεί τις Β2Β σχέσεις μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Agora.

 Διατηρεί στενή συνεργασία με τα Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Εξωτερικών σε όλο τον κόσμο αξιοποιώντας τα οφέλη της διεθνούς 
δικτύωσης της χώρας.

 Στηρίζει την Ελληνική Επιχειρηματικότητα.

Enterprise Greece



Χρηματοδότηση Επενδύσεων



 To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς
για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για
την περίοδο 2007-2013

 Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013
διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στρατηγικές επιλογές της χώρας
λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του
πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης)

 Το τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι στη λήξη του

 Όμως, εγκρίθηκε στις 23/5/2014 το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού π/υ €20,84
δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται
από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

 Οι προτεραιότητες για το νέο ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των
υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της
αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χρηματοδότηση Επενδύσεων - ΕΣΠΑ



 Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθολικό διάδοχο
σχήμα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συστάθηκε με τον Νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/17.2.2011),
με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 1,7 δις Ευρώ (1,5 δις ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου και περίπου Ευρώ 213 εκατ. σε μετρητά.)

 Η ίδρυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανατρέχει στο 2003 , όταν ιδρύθηκε το Ταμείο
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε).,
μία ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση της
πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, και μετοχικό κεφάλαιο (€
240.000.000) συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό
Δημόσιο (33%).

Χρηματοδότηση Επενδύσεων - ΕΤΕΑΝ



 Το ΕΤΕΑΝ ‘τρέχει’ τα κάτωθι προγράμματα:

 Προγράμματα Εγγυοδοσίας

 Πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών

 Από το 2004, έχουν ωφεληθεί περισσότερες από 60.000 ΜΜΕ

 Ταμείο Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ

 Κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την 
υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση 
εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών

 Το ΤΕΠΙΧ έχει 4 Δράσεις σε εξέλιξη

Χρηματοδότηση Επενδύσεων - ΕΤΕΑΝ



 Το ΕΤΕΑΝ ‘τρέχει’ τα κάτωθι προγράμματα:

 Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον»

 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών

 Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

 Εξασφάλιση παροχής δανείων με τους πλέον ευνοϊκούς όρους στον τομέα της 
παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

 Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ

 Ενίσχυση επαγγελματιών αλιέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας

Χρηματοδότηση Επενδύσεων - ΕΤΕΑΝ



 Υπό το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα λειτουργούν τρία επιμέρους υποταμεία

 το Ταμείο σε σχέση με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

o Οι επιλέξιμες ελληνικές τράπεζες θα λάβουν μακροπρόθεσμα ευέλικτα δανειακά 
κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ΜμΕ με ανακυκλούμενες πιστώσεις

o Επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων κεφαλαίου κίνησης 
(πράγμα που δεν επιτρέπεται στα μέχρι τώρα συγχρηματοδοτούμενα 
χρηματοδοτικά εργαλεία).

o Από τον Σεπτέμβριο 2014 θα μπορούν να λάβουν οι ΜΜΕ δάνεια

 Το Ταμείο για κεφαλαιουχική συμμετοχή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 Το Ταμείο που θα αφορά σε έργα υποδομής

 Το αρχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στα 200 εκατ. ευρώ, με ισόποση και ισότιμη 
συνεισφορά Ελλάδας – Γερμανίας

 Άλλα 50 εκατ. ευρώ προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 Υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία με το Ίδρυμα Ωνάση για επενδύσεις ύψους 30 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο έχει δεσμευτεί για περαιτέρω 
συμμετοχή με ακόμη 250 εκατομμύρια ευρώ.

Χρηματοδότηση Επενδύσεων – Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο



 Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το 
Ν.1796/88, είναι αυτόνομος Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο 
ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ.

 Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις 
εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του 
εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευή τεχνικών 
έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

 Ο ΟΑΕΠ παρέχει τα κάτωθι προγράμματα

o Ασφάλιση Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

o Ασφάλιση Μεσο-Μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων

o Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

o Ασφάλιση Πιστώσεων στον Αγοραστή

o Ασφάλιση Επενδύσεων Εξωτερικού

Χρηματοδότηση Επενδύσεων – ΟΑΕΠ



 Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το κύριο εργαλείο ενίσχυσης επενδύσεων.

 Σε ισχύ σχεδόν διαρκώς τα τελευταία 25 χρόνια, προσαρμοζόμενος τακτικά στα 
δεδομένα κάθε περιόδου και στις οδηγίες της Ε.Ε.

 Ενισχύει επενδύσεις σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Δεν 
ενισχύει εμπορικές δραστηριότητες.

 Χορηγεί συνολικά ετησίως 500 εκατ. € έως 1 δις. €, ενισχύοντας επενδύσεις 
περίπου τριπλάσιου ύψους (μέσο ποσοστό ενίσχυσης >30%)

Αναπτυξιακός Νόμος



Τομέας 
επένδυσης

Αριθμός 
επενδυτικών 

σχεδίων

Επιλέξιμος 
προϋπολογισμός

(εκ. ευρώ)

Συνολική 
ενίσχυση
(εκ. ευρώ)

Νέες θέσεις
εργασίας (ΕΜΕ)

Πρωτογενής 38 83 28 215

Μεταποίηση 311 1.557 564 695

Τουρισμός 109 880 285 1404

Υπηρεσίες 26 149 45 177

ΣΥΝΟΛΟ 484 2.669 922 2491

Αναπτυξιακός Νόμος

Αποτελέσματα αιτήσεων χειμώνα 2014



 Σήμερα, ο Αναπτυξιακός Νόμος βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής με τους 
νέους Κανονισμούς της ΕΕ και το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 Θα βγει σε Δημόσια Διαβούλευση το Φθινόπωρο 2014.

 Ο νέος νόμος θα βασίζεται στις ίδιες αρχές που καθόριζαν το πλαίσιο των 
προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων: 

 Τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής

 Καθορισμός ποσοστού ενίσχυσης με βάση τον κλάδο, το μέγεθος της 
επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης

Αναπτυξιακός Νόμος



Υποστήριξη Επενδύσεων



Η υποστήριξη των επενδύσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

 Η κατάταξη της Ελλάδας από την UNCTAD (Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών για θέματα εμπορίου & ανάπτυξης):’

 Υψηλή ως προς το “δυναμικό για προσέλκυση Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων”

 Χαμηλή ως προς τις “Ξένες Άμεσες Επενδύσεις που προσέλκυσε”

 Αιτιολόγηση: Οι επενδύσεις δεν υλοποιούνται λόγω γραφειοκρατικών και 
άλλων εμποδίων.

Υποστήριξη επενδύσεων



Η υποστήριξη των επενδύσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

 Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου

 Αλλαγή κουλτούρας (κυβέρνησης και κοινωνίας)

Μεσοπρόθεσμο Αποτέλεσμα

Υποστήριξη επενδύσεων



Η υποστήριξη των επενδύσεων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα

 Ad-hoc υποστήριξη ώριμων επενδυτικών σχεδίων, case-by-case

Άμεσο αποτέλεσμα

Υποστήριξη επενδύσεων



Οι υπηρεσίες της Μονάδας Υποστήριξης Επενδυτών

 Το Enterprise Greece προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης προς τους 
επενδυτές σε όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης, στοχεύοντας να:

 Επιταχύνει

 Διασφαλίσει &

 Απεμπλέξει επενδύσεις

Υποστήριξη επενδύσεων



Οι υπηρεσίες της Μονάδας Υποστήριξης Επενδυτών

 Πληροφόρηση – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επί των:

 Θεσμικού Πλαισίου

 Διαδικασίας Αδειοδότησης

 Επενδυτικών Κινήτρων

 Τόπου Εγκατάστασης

 Επιτάχυνση και Απεμπλοκή:

 Εντοπισμός εμποδίων

 Παρεμβάσεις στις αδειοδοτικές αρχές για την επίλυση συγκεκριμένων 
θεμάτων

 Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου:

 Εντοπισμός και ανάλυση “κύριων” εμποδίων για επενδύσεις

 Προτάσεις για μέτρα βελτίωσης στην ελληνική πολιτεία

Υποστήριξη επενδύσεων



Τι είναι το fast track

FAST TRACK 

Γρήγορη και διαφανής διαδικασία 
αδειοδότησης Στρατηγικών 

Επενδύσεων



Κριτήρια υπαγωγής σε καθεστώς fast track

FAST TRACK 

Ποσοτικά κριτήρια

 Η επένδυση να ξεπερνά τα €100 εκατ.

 Η επένδυση να ξεπερνά τα €40 εκατ. και να 
δημιουργεί τουλάχιστο 120 θέσεις εργασίας

 Η επένδυση να δημιουργεί τουλάχιστο 150 θέσεις 
εργασίας ή να διατηρεί 600 θέσεις εργασίας

 Επένδυση στη μεταποίηση, εντός οργανωμένου 
υποδοχέα και η οποία ξεπερνά τα €15 εκατ. 

 Επένδυση άνω των €3 εκατ. η οποία έχει 
χρηματοδοτηθεί από το JESSICA

 Επένδυση άνω των €3 εκατ. για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών πάρκων

Sectors

Μεταποίηση

Ενέργεια

Τουρισμός

Μεταφορές και 
Επικοινωνίες

Υγεία

Διαχείριση αποβλήτων

Υψηλή τεχνολογία

Εκπαίδευση

Πολιτισμός

Γεωργία

Υπηρεσίες



Οφέλη υπαγωγής σε καθεστώς fast track

FAST TRACK 

One-stop-shop
στο Υπ. Ανάπτυξης

Προθεσμία 45 ημερών στη 
Δημόσια Διοίκηση

Πολεοδομικές 
αποκλίσεις

ΕΣΧΑΣΕ

• 10% έκπτωση σε 
παράβολα

• Φορολογικές απαλλαγές

Άδεια διαμονής



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Τι είναι ο Διαμεσολαβητής;

 O Διαμεσολαβητής μεριμνά για επενδυτικά σχέδια άνω των €2.000.000, κατά

τη διαδικασία υλοποίησης των οποίων ανέκυψαν προβλήματα με τη δημόσια

διοίκηση, όπως γραφειοκρατικά εμπόδια, καθυστερήσεις, διαφωνίες ή άλλες

δυσχέρειες, με συνέπεια την αναχαίτιση της πορείας υλοποίησής τους.

 Η υπηρεσία παρέχεται στους επενδυτές χωρίς χρέωση.



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Μια διευκρίνιση: Τι δεν αναλαμβάνει ο Διαμεσολαβητής

Διαφορές μεταξύ ιδιωτών 

Θέματα που έχουν κριθεί ή 

εκκρεμούν σε Δικαστήρια

Υποθέσεις καταγγελιών 

επενδυτών για δημόσιες υπηρεσίες



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

To 2013 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του Διαμεσολαβητή

O Διαμεσολαβητής χειρίστηκε 

152 υποθέσεις μέχρι 

30/06/2014

Κύριες ομάδες προβλημάτων που 
αντιμετωπίστηκαν:

Εμπλοκές σε χωροταξικές / 
πολεοδομικές αδειοδοτήσεις

Καθυστερήσεις στην εκταμίευση 
χρηματοδοτήσεων επενδυτικών 
κινήτρων



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Αντιμετωπίσαμε προβλήματα σε πολλούς κλάδους

Κλαδική κατανομή υποθέσεων

Real Estate -
Τουρισμός, 21.7%

Ενέργεια , 18.4%

Τρόφιμα-Ποτά, 
16.4%

Εμπόριο, 
11.2%

Μεταποίηση, 5.9%

Υγεία, 5.9%

Δομικά Υλικά, 5.3%

Τεχνολογία, 3.9%

Logistics -
Μεταφορές, 2.6%

Άλλο, 
8.6%



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

…με πολύ επιτυχία

Κατανομή ολοκλήρωσης υποθέσεων

Σε εξελιξη, 
41

Επιλυθέν, 
111

Κατανομή επιλυθεισών υποθέσεων

Αρνητική, 
26.1%

Θετική, 
73.9%



Διαμεσολαβητής του Επενδυτή
Σε μερικές περιπτώσεις, λάβαμε τα εύσημα δημοσίως

• H Mediterranean Nautilus σκοπεύει να προβεί στην κατασκευή ενός 

νέου data center που θα παρέχει, εκτός των άλλων, και υπηρεσίες 

cloud computing

• Βοηθήσαμε στην απεμπλοκή της έκδοσης Μεμονωμένης Πράξης 

Εφαρμογής

• Η επένδυση αφορά στη δημιουργία σύγχρονης βιοτεχνικής 

μονάδας παραγωγής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε ιδιόκτητη 

έκταση στη Στερεά Ελλάδα. 

• Βοηθήσαμε στο να εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων μια γνωμάτευση απαραίτητη για την απεμπλοκή

ΡΙΑΛΑ Α.Ε.

• Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 

δυναμικότητας 348 κλινών, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, στη Θάσο. 

• Βοηθήσαμε στην οριοθέτηση των ρεμάτων, ελλείψει της οποίας 

η αδειοδότηση είχε σταματήσει.


