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Ευρωπαϊκή πύλη για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Θέλετε να μάθετε τι κάνει η ΕΕ, για να ενισχύσει τις 
μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και στην παγκόσμια 

αγορά, και τι μπορεί να κάνει για την επιχείρησή 
σας;  Διαθέσιμη σε 21 γλώσσες, η ευρωπαϊκή πύλη 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκεντρώνει όλες 
τις πληροφορίες που παρέχει η ΕΕ για τις ΜΜΕ, από 

πρακτικές συμβουλές έως ζητήματα πολιτικής, και από 
τοπικά σημεία επαφής έως συνδέσμους δικτύωσης.

Χρηματοδότηση, εταίροι και δημόσιες 
συμβάσεις 

• Λήψη χρηματοδότησης
• Επιχειρηματικοί εταίροι και δημόσιες συμβάσεις

Αξιοποίηση της αγοράς 

• Κανόνες αγοράς της ΕΕ
• Τομείς δραστηριότητας

• Ανθρώπινο δυναμικό
• Καινοτομία, έρευνα και δικαιώματα δημιουργού

• Περιβάλλον και επιχειρήσεις
• Επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός ΕΕ

Πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ & στατιστικά 
στοιχεία 

• Πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ
• Στοιχεία & αριθμοί

Υποστήριξη 

• Μετάφραση και γλωσσική βοήθεια
• Σημεία επαφής και υπηρεσίες υποστήριξης

http://ec.europa.eu/small-business
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«Οι ΜΜΕ αποτελούν κλειδί για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να ενθαρρύνονται, όποτε 
είναι δυνατόν. Η SBA έχει αυτόν ακριβώς το στόχο παρέχοντας βοήθεια στις 
ΜΜΕ, προκειμένου να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και στις 
αγορές, και ελαφρύνοντας τον διοικητικό φόρτο.»
Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη Βιομηχανία και την 
Επιχειρηματικότητα



Γιατί δίνεται βοήθεια στις μικρές 
επιχειρήσεις;
Οι 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης είναι νευραλγικά σημεία της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 98% των επιχειρήσεων. Εξασφαλίζουν τα δύο 
τρίτα της συνολικής ιδιωτικής απασχόλησης και περίπου το 80% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθη-
καν την τελευταία πενταετία.

Παρόλα αυτά, οι καιροί είναι δύσκολοι για τις μικρές εταιρείες. Τα προβλήματα ταμειακής ροής και η γραφειοκρατία, σε συνδυα-
σμό με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, σημαίνουν ότι οι εταιρείες χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. 
Έτσι, προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί, 
για να υποστηρίξει τις ΜΜΕ.

Τι είναι μια ΜΜΕ;
Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ορίζονται οι εταιρείες με λιγότερους από 250 
υπαλλήλους, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από μεγαλύτερες εταιρείες. Επιπλέον, έχουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό έως 43 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχουν τρεις τύποι ΜΜΕ: 

• Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 10 υπαλλήλους
• Οι μικρές επιχειρήσεις, με 10 - 49 υπαλλήλους
• Οι μεσαίες επιχειρήσεις, με 50 - 249 υπαλλήλους

Η Ευρώπη 
και η επιχείρησή σας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/policy/index_el.htm 
> «Small Business Act (SBA)» για την Ευρώπη

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_el.htm
> Ορισμός ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Τι είναι η Small Business Act 
για την Ευρώπη;

Τον Ιούνιο του 2008, μετά από 
ευρεία διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εγκαινίασε την Small 
Business Act (SBA) για την Ευρώπη – 
ένα ευρύ σύνολο μέτρων υπέρ των 
επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να 
διευκολύνει την κατάσταση για τις 
μικρές εταιρείες.

Η SBA περιλάμβανε τέσσερις νομοθετικές 
προτάσεις, μεταξύ των οποίων σχέδια για 
αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τις καθυ-
στερήσεις πληρωμών. Τα κράτη μέλη συμφώ-
νησαν επίσης ένα σύνολο 10 αρχών φιλικών 
προς τις ΜΜΕ που αναμένεται να καθοδηγή-
σουν την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους.

 Πώς βοηθά;

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η αρχή της 
«Προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις». 
Τοποθετεί τις ΜΜΕ στην πρώτη γραμμή της χά-
ραξης πολιτικής και βοηθά να διασφαλιστεί ότι 
οι νέοι κανονισμοί δεν αυξάνουν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 

Η πολιτική ώθηση που έχει δώσει η SBA βοή-
θησε να διατεθούν δισεκατομμύρια ευρώ σε 
νέες πηγές χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ μέσα 
από μια σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 
Περιλαμβάνει επίσης δράσεις βοήθειας προς τις 
μικρότερες εταιρείες, ώστε να κερδίσουν δημό-
σιες συμβάσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε ερευνητική χρηματοδότηση της ΕΕ, και δίνει 
στις κυβερνήσεις μεγαλύτερα περιθώρια για την 
υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων, χωρίς να 

παραβιάζονται οι κανόνες κρατικών ενισχύσε-
ων, ενώ τις ενθαρρύνει να σεβαστούν πλήρως 
τις δικές τους προθεσμίες πληρωμών.

Η SBA έχει στόχο να διευκολύνει κάποιον που 
θέλει να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία. Μεγάλη 
προσπάθεια καταβάλλεται επίσης τώρα, ώστε 
να ενισχυθεί το επιχειρηματικό πνεύμα των 
Ευρωπαίων, αντιμετωπίζοντας το φόβο της απο-
τυχίας και τιμώντας όσους αποτελούν πρότυπα 
στη διαχείριση των δικών τους επιχειρήσεων. 

Η ΕΕ καταβάλλει επίσης προσπάθειες, για να 
βοηθήσει τις εταιρείες να αξιοποιήσουν περισ-
σότερο την εσωτερική αγορά της Ευρώπης και 
να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που υπό-
σχονται οι αναδυόμενες οικονομίες. 

Έλεγχος της προόδου και 
προετοιμασία για το μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά 
τόσο τη δική της πρόοδο όσο και αυτή των 
κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την πρακτική 
εφαρμογή της SBA. 

Στις αρχές του 2011, η Επιτροπή υιοθέτησε 
μια Αναθεώρηση της SBA. Αυτή ενίσχυσε το 
αρχικό μήνυμα της SBA, ενώ το ανανέωσε για 
να ανταποκρίνεται στο νέο πολιτικό και οικο-
νομικό κλίμα, και όρισε νέες δράσεις, για να 
αντιμετωπιστούν επείγουσες προκλήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

>  «Small Business Act – SBA» 
για την Ευρώπη



Προτεραιότητα στις μι-
κρές επιχειρήσεις 
Η Small Business Act (SBA) έχει στόχο να θέσει την αρχή της «Προτεραιότητας Η Small Business Act (SBA) έχει στόχο να θέσει την αρχή της «Προτεραιότητας 
στις μικρές επιχειρήσεις» στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ σε όλη την 
Ευρώπη. Αυτό σημαίνει να εισακούεται η άποψη των ΜΜΕ πριν από την 
υιοθέτηση νέων νόμων, να εξετάζεται το αποτέλεσμα που θα έχει η νομοθεσία 
στις μικρές επιχειρήσεις, και να παρέχεται βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις που 
χρειάζονται υποστήριξη.
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Δοκιμή ΜΜΕ

Η SBA έδωσε στις ΜΜΕ κεντρική θέση 
στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Από τον 
Ιανουάριο του 2009, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εφαρμόζει μια υποχρεωτική 
«Δοκιμή ΜΜΕ» για να ελέγξει αν οι 
νέες πολιτικές και οι καινούριοι νόμοι 
της ΕΕ θα έχουν αντίκτυπο στις μικρές 
επιχειρήσεις. 

Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης τώρα μια 
παρόμοια δοκιμή, όταν εκπονούν εθνικές πολι-
τικές, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα 
υπόλοιπα κράτη να κάνουν το ίδιο. Σύμφωνα με 
την SBA, η νέα νομοθεσία μπορεί να διακρίνει 
μεταξύ πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και με-
γάλων επιχειρήσεων, για να διασφαλίσει ότι ο 
φόρτος των επιχειρήσεων είναι ανάλογος του 
μεγέθους τους. Οι ΜΜΕ μπορούν να λάβουν 
συγκεκριμένη υποστήριξη, μειωμένα τέλη και 
απαλλαγές, για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι. 

Ένα παράδειγμα είναι η πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει στις εθνικές 
κυβερνήσεις την επιλογή να απαλλάξουν τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις από τους λογιστικούς 
κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να σχεδιάσουν λογιστικά συστήματα 
με τρόπο που να ευνοεί τις πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν την 
πολυτέλεια μεγάλων λογιστικών τμημάτων 
αποκλειστικά για τη συμμόρφωση με περί-
πλοκες διαδικασίες ετήσιου απολογισμού. Έως 
5,4 εκατομμύρια πολύ μικρές επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν, αν οι κανόνες 
προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες τους, 
οδηγώντας σε πιθανή εξοικονόμηση 6,3 δισε-
κατομμυρίων ευρώ για την οικονομία της ΕΕ. 

Στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 
επίσης να διενεργεί «ελέγχους καταλληλότητας» 
στους κανονισμούς που αφορούν σε τομείς με 
υψηλά ποσοστά ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> «Small Business Act – SBA» 
για την Ευρώπη

> Δοκιμή ΜΜΕ 

Μείωση της γραφειοκρατίας

Ρωτήστε έναν επιχειρηματία τι 
αποτελεί εμπόδιο στην επιτυχία, και 
σίγουρα θα σας πει «η γραφειοκρατία»: 
πάρα πολύς πολύτιμος χρόνος 
σπαταλάται στις γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις, αντί να εστιάζεται 
η προσοχή στην ανάπτυξη της 
επιχείρησης. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να 
μειώσει τον διοικητικό φόρτο των 
επιχειρήσεων κατά 25% έως το 2012. 

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε 
μια υψηλού επιπέδου ομάδα ανεξάρτητων 
ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τον δι-
οικητικό φόρτο – η οποία λογοδοτεί απευθείας 
στον Πρόεδρο José Manuel Barroso – για να 
ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο στην επί-
τευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου. 

Το θέμα έχει πολλές σημαντικές πτυχές. Για τις 
μεμονωμένες εταιρείες, η μείωση των διοικητι-
κών εργασιών θα εξοικονομήσει χρήματα και 
θα αφήσει περισσότερο χρόνο για την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα.

Για την Ευρώπη, η δραματική μείωση της 
γραφειοκρατίας θα μπορούσε να ενισχύσει 
το ΑΕγχΠ κατά ποσοστό έως και 1,4%. Οι 
δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί αναμέ-
νεται να εξοικονομήσουν περίπου 7,6 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Περισσότερα μέτρα έχουν 
δρομολογηθεί, τα οποία θα μπορούσαν να 
εξοικονομήσουν άλλα 30,7 δισεκατομμύρια 
ευρώ, αν οι ευρωβουλευτές και τα κράτη 
μέλη δώσουν το πράσινο φως.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> «Small Business Act – SBA»
για την Ευρώπη

> Μείωση του διοικητικού φόρτου

Απλουστευμένοι κανόνες: 
τιμολόγηση του ΦΠΑ

Ακόμη και οι μικρότερες εταιρείες 
πραγματοποιούν τώρα περισσότερες 
λογιστικές εργασίες ηλεκτρονικά. 
Γι’ αυτό, τον Ιούλιο του 2010, οι 
υπουργοί οικονομικών της ΕΕ 
συμφώνησαν νέους κανόνες με στόχο 
την απλούστευση της τιμολόγησης 
του ΦΠΑ. 

Έως τώρα, η πολυπλοκότητα των κανόνων της 
ΕΕ για την τιμολόγηση του ΦΠΑ εμπόδιζε την 
αποδοχή της τεχνολογίας ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης. Αυτό, όμως, φαίνεται πως αλλάζει. 
Μόλις τεθεί σε ισχύ η οδηγία, οι φορολογικές 
αρχές θα αρχίσουν να αποδέχονται τα ηλε-
κτρονικά τιμολόγια υπό τους ίδιους όρους 
με τα έντυπα τιμολόγια. Θα εισαχθούν επίσης 
νέα μέτρα για την άρση των νομικών εμποδίων 
στην αποστολή και αποθήκευση ηλεκτρονι-
κών τιμολογίων. 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης τώρα να εισα-
γάγουν ένα προαιρετικό σύστημα λογιστικής 
βάσει ταμειακών πληρωμών για τις επιχειρή-
σεις με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι ΜΜΕ θα 
μπορούν να καθυστερήσουν την καταβολή 
ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές, έως ότου πλη-
ρωθούν από τους πελάτες τους. Έτσι, θα μει-
ωθούν τα μειονεκτήματα ταμειακής ροής που 
αντιμετωπίζουν μερικές ΜΜΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως η ίση 
αντιμετώπιση των έντυπων και ηλεκτρονι-
κών τιμολογίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
εξοικονόμηση 18,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν 
όλες οι επιχειρήσεις στέλνουν ηλεκτρονικά τα 
τιμολόγιά τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_el.htm

> Κανόνες αγοράς της ΕΕ
> Βασικά στοιχεία για τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες
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Σημεία ενιαίας επαφής

Φανταστείτε το εξής: βλέπετε μια 
εξειδικευμένη αγορά, σας έρχεται 
μια ιδέα, και θέλετε να ξεκινήσετε 
μια νέα επιχείρηση. Αδημονείτε να 
διαθέσετε το νέο προϊόν σας ή την 
καινούρια υπηρεσία σας στην αγορά 
όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά 
η γραφειοκρατία σάς κόβει τα φτερά.  
Πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη 
ιστορία – αλλά όπου να ’ναι τα 
πράγματα θα αλλάξουν. 

Η ΕΕ αναγνωρίζει ότι οι επιχειρηματίες έρχο-
νται αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες 
και πάρα πολλές γραφειοκρατικές διατυπώσεις, 
όταν θέλουν να ξεκινήσουν μια εταιρεία. Από 
τότε που εισήχθη η SBA, τα κράτη μέλη έχουν 
εντείνει τις προσπάθειές τους να μειώσουν το 
χρόνο και το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης.

Τώρα, χρειάζονται κατά μέσο όρο 9 ημέρες 
για να ξεκινήσει κάποιος μια εταιρεία περιορι-
σμένης ευθύνης (σε σύγκριση με 12 ημέρες το 
2007), και κοστίζει 399 ευρώ (σε σύγκριση με 

485 ευρώ το 2007), ενώ περαιτέρω πρόοδος 
αναμένεται μετά το 2010. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει επίσης αυτό 
το έργο, έτσι ώστε να μειωθεί σε 1 μήνα το πολύ 
ο χρόνος που απαιτείται για να χορηγηθούν οι 
επιχειρηματικές άδειες. 

Η υποχρέωση να έρχεται κανείς σε επαφή με 
αρκετές υπηρεσίες για την καταχώριση της επι-
χείρησής του μπορεί να είναι απογοητευτική. 
Έως τώρα, 18 κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει 
«σημεία ενιαίας επαφής», που επιτρέπουν τη σύ-
σταση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με 
μία μόνο επίσκεψη.

Οι κυβερνήσεις μαθαίνουν η μία από τις 
εμπειρίες της άλλης ως προς τη διευκόλυν-
ση της διαδικασίας έναρξης. Η Βουλγαρία, για 
παράδειγμα, έχει απλουστεύσει εννέα διαδι-
κασίες έναρξης μειώνοντάς τες σε μόνο μία. Η 
Γερμανία έχει αλλάξει τη νομοθεσία της περί 
εταιρειών, για να απλουστεύσει το σύστημά 
της, με τρόπο που να μπορεί να ενθαρρύνει 
περισσότερους πολίτες να μετατρέψουν τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες σε πραγματικές 
επιχειρήσεις. Το ηλεκτρονικό σημείο ενιαίας 
επαφής της Σλοβενίας μπορεί να καταχωρί-
σει μια εταιρεία σε τρεις ημέρες ή λιγότερο 
– ενέργεια που εξοικονομεί 10,2 εκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο στις σλοβενικές ΜΜΕ. 

Ένα «ενιαίο σημείο επαφής» υπάρχει επίσης 
σε 22 χώρες, για να βοηθά τις εταιρείες που 
θέλουν να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσί-
ες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη, για να καταστήσει αυτά τα σημεία 
επαφής πλήρως ανεπτυγμένες, φιλικές προς το 
χρήστη πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 
ώστε τόσο οι νεοσύστατες όσο και οι καθιερω-
μένες επιχειρήσεις να μπορούν να σπαταλούν 
λιγότερο χρόνο στις διοικητικές διαδικασίες.
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Επίσης, η εφαρμογή της αρχής «μόνο μία 
φορά» σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν χρει-
άζεται να υποβάλλουν πολλές φορές τα ίδια 
στοιχεία σε διαφορετικά κυβερνητικά όργανα 
για τη χορήγηση άδειας ή για φορολογικούς ή 
στατιστικούς σκοπούς.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

>  Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος: Έναρξη, λειτουργία 
και ανάπτυξη μιας επιχείρησης

> Διαδικασίες έναρξης

ΚΑΙ 

http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_el.htm

> Υπηρεσίες

Ο επιμένων νικά

Πολλοί επιχειρηματίες συναντούν 
δυσκολίες στην πρώτη τους 
επιχειρηματική προσπάθεια, πριν να 
σημειώσουν μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, 
σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι διστάζουν 

να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με 
κάποιον που απέτυχε στο παρελθόν, 
και οι νόμοι περί πτώχευσης κάνουν 
δύσκολη τη νέα αρχή. 

Οι πτωχεύσεις είναι η αιτία του 15% όλων των 
περιπτώσεων παύσης δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων, πλήττοντας 700.000 ΜΜΕ και 
περίπου 2,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
κάθε χρόνο. Το 2009, οι περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες είδαν μια απότομη αύξηση των 
περιπτώσεων αφερεγγυότητας, ως συνέπεια 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της 
οικονομικής ύφεσης. 

Εκτός από το κοινωνικό στίγμα της αποτυχίας, 
οι επιχειρηματίες που αναζητούν μια δεύτερη 
ευκαιρία μπορεί να εμπλακούν σε διαδικασίες 
πτώχευσης για διάστημα μεταξύ 4 μηνών και 9 
ετών, ανάλογα με το κράτος μέλος στο οποίο 
έχουν την έδρα τους. Παρόλο που, σύμφωνα 
με μελέτες, οι αποτυχημένοι επιχειρηματίες 
μαθαίνουν από τα λάθη τους, η κοινωνία συχνά 
υποτιμά τις επιχειρηματικές ικανότητες των 
επιχειρηματιών που κάνουν μια νέα αρχή.

Η SBA καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να δώσουν 
στους έντιμους επιχειρηματίες τη δυνατότητα 
να ολοκληρώνουν όλες τις νομικές διαδικασίες 

παύσης λειτουργίας μιας επιχείρησης εντός 
ενός έτους, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκο-
λύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι επι-
χειρηματίες που κάνουν νέα αρχή χαίρουν 
τώρα ίσης μεταχείρισης με τις νεοσύστα-
τες επιχειρήσεις, π.χ. στις περιπτώσεις που 
επωφελούνται από τα προγράμματα υπο-
στήριξης της ΕΕ. Το Βέλγιο, η Φινλανδία, η 
Ιρλανδία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν λάβει μέτρα μείωσης του χρόνου που 
χρειάζεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πτώχευσης, αν και τα κράτη μέλη πρέπει να 
κάνουν ακόμη πολλά.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

>  Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος: έναρξη, λειτουργία 
και ανάπτυξη μιας επιχείρησης

>  Μια δεύτερη ευκαιρία στο χώρο 
των επιχειρήσεων
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Πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση
Ακόμη και πριν από την οικονομική ύφεση, μερικές μικρές εταιρείες 
δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση στα κονδύλια που χρειάζονταν για 
ανάπτυξη ή καινοτομία. Είτε χρειάζονται δάνειο αυτοκινήτου για να ξεκινήσουν 
μια επιχείρηση παραδόσεων, είτε επιχειρηματικό κεφάλαιο για την έναρξη μιας 
επιχείρησης βιοτεχνολογίας, οι ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
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Οι τράπεζες σε πολλές χώρες δείχνουν ακόμη Οι τράπεζες σε πολλές χώρες δείχνουν ακόμη 
λιγότερη προθυμία να παράσχουν δάνεια στις 
επιχειρήσεις μετά την οικονομική κρίση του 
2008, αυξάνοντας τις δυσκολίες που ήδη αντι-
μετωπίζουν οι εταιρείες.

Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ 
θα έχουν πρόσβαση στους κατάλληλους τύπους 
χρηματοδότησης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει 
το Φόρουμ χρηματοδότησης των ΜΜΕ που  
συχνά συγκεντρώνει οργανώσεις που αντι-
προσωπεύουν ΜΜΕ, τράπεζες και άλλα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, για να εξετασθεί 
πώς θα αντιμετωπιστούν καλύτερα τόσο οι 
τρέχουσες προκλήσεις όσο και τα μακροπρό-
θεσμα διαρθρωτικά θέματα, σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Γενικές πληροφορίες 
για τη χρηματοδότηση

>  Καλύτερη πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση

Ευκολότερη πρόσβαση στα 
δάνεια

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην 
Ευρώπη βασίζονται σε τραπεζικά 
δάνεια για την εξωτερική τους 
χρηματοδότηση. Ωστόσο, μπορεί 
να είναι δύσκολο για τις ΜΜΕ 
να δανειστούν – ειδικά αν δεν 
έχουν ασφάλειες ή αρκετά μακρά 
προϊστορία ή ιστορικό πιστώσεων. 

Η ΕΕ υποστηρίζει τους ενδιάμεσους χρηματοπι-
στωτικούς οργανισμούς στα κράτη μέλη, όπως 
τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
ταμεία εγγυήσεων, ιδρύματα αμοιβαίων εγγυή-
σεων, τράπεζες παροχών ή οποιοδήποτε άλλο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα παρέχει χρηματοδό-
τηση σε ΜΜΕ παρέχοντας εγγυήσεις δανείων. 
Αυτό μειώνει τον κίνδυνο που διατρέχουν και 
τους δίνει τη δυνατότητα να παράσχουν μεγα-
λύτερες πιστώσεις στις ΜΜΕ απ’ ό,τι σε άλλη 
περίπτωση. Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των 
μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία (ΠΑΚ) λειτουργεί για λογαριασμό 

της Επιτροπής υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). 

Μεταξύ του 1998 και του 2010, σχεδόν μισό 
εκατομμύριο μικρές επιχειρήσεις επωφελή-
θηκαν από τις εγγυήσεις που παρείχαν τα ευ-
ρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα.

Το ΠΑΚ, που εγκαινιάστηκε το 2007, διαθέτει 
προϋπολογισμό άνω του ενός δισεκατομμυ-
ρίου ευρώ, για να διευκολύνει την πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε δάνεια και ίδια κεφάλαια, εκεί όπου 
έχουν εντοπιστεί κενά στην αγορά. Κάθε ευρώ 
που διατίθεται οδηγεί σε αυξημένη απόδοση 
κατά μέσο όρο 6 ευρώ υπό μορφή κεφαλαί-
ου επιχειρηματικού κινδύνου ή έως 40 ευρώ 
υπό μορφή τραπεζικών δανείων, γεγονός που 
σημαίνει ότι έως το 2013 αναμένεται να έχουν 
προκύψει περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ 
νέας χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ από τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, και να επωφεληθούν 
έως και 400.000 ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Κεφάλαιο, δάνεια και τραπεζικές 
εγγυήσεις

>  Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(ΠΑΚ) - χρηματοδοτικά μέσα

ΚΑΙ

http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Υποβολή αίτησης για παροχή 
χρηματοδότησης

>  Access2finance – απευθείας πρόσβαση 
στους εθνικούς ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

Μικροπίστωση

Η αύξηση της παροχής μικροπίστωσης 
(δηλ. δάνεια έως και 25.000 ευρώ) 
ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, τονώνει την οικονομική 
ανάπτυξη και ανοίγει πόρτες σε άτομα 
που διαφορετικά δεν θα είχαν τέτοιου 
είδους ευκαιρίες.

Οι επιχειρηματίες συχνά δυσκολεύονται να 
δανειστούν μικρά ποσά, γιατί πολλές τράπεζες 

θεωρούν ότι η μικροπίστωση είναι δραστηριό-
τητα υψηλού κινδύνου και χαμηλής απόδοσης, 
με υψηλό κόστος χειρισμού σε σχέση με το ποσό 
του δανεισμού. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν 
εξειδικευμένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσε-
ων, για να ξεπερνούν αυτά τα προβλήματα, και 
η ΕΕ καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
βελτιώσουν την παροχή μικροπίστωσης στους 
επιχειρηματίες, καθώς και να ανταλλάξουν ορ-
θές πρακτικές. 

Οι εγγυήσεις μικροπίστωσης παρέχονται από 
την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(ΠΑΚ) 2007-13, το οποίο λειτουργεί υπό τη δια-
χείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), και στις περιφέρειες στο πλαίσιο των δι-
αρθρωτικών ταμείων μέσω της πρωτοβουλίας 
Jeremie (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ 
μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις). 

Η πρωτοβουλία Jasmine (Κοινή δράση για τη 
στήριξη των μικροχρηματοπιστωτικών φορέ-
ων στην Ευρώπη) επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα 
κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, καθώς και σε 
εθνοτικές μειονότητες που επιθυμούν να γίνουν 
αυτοαπασχολούμενοι. Τέλος, ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress 
(EPMF) παρέχει επίσης μικροπίστωση, κυρίως 
σε άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους και 
θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Κεφάλαιο, δάνεια και τραπεζικές 
εγγυήσεις  

Χρηματοπιστωτική βοήθεια 
από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα 
μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ. 
Από το 2008, η τράπεζα έχει εστιάσει 
ακόμη περισσότερο την προσοχή 
της στις ΜΜΕ, για να συμβάλλει στην 
κάλυψη του χρηματοπιστωτικού κενού.

Μεταξύ του 2008 και του 2011, η ΕΤΕπ διέθε-
σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ ειδικά στις ΜΜΕ. 
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Χάρη σ’ αυτή την πρωτόγνωρη δέσμευση προς 
τις επιχειρήσεις, από τον Οκτώβριο του 2008 
έχουν διοχετευθεί στις ΜΜΕ δισεκατομμύρια 
ευρώ μέσω εμπορικών τραπεζών. Η τράπεζα 
χορήγησε επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ υπό 
μορφή υβριδικού κεφαλαίου, που συνδυάζει 
χαρακτηριστικά δανείου και ιδίων κεφαλαίων 
(«ενδιάμεση χρηματοδότηση») – χρηματοδό-
τηση που θα υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Κεφάλαιο, δάνεια και τραπεζικές 
εγγυήσεις

>  Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για ΜΜΕ 

Ίδια κεφάλαια

Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου 
περιλαμβάνουν κονδύλια που 
διατίθενται σε μια εταιρεία κατά τα 
αρχικά στάδια ανάπτυξής της (έναρξη 
και ανάπτυξη). Οι καινοτόμες και 
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη 
μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βρουν 

κεφάλαιο (συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο) από εξωτερικές πηγές, γιατί 
δεν έχουν δικούς τους πόρους ή δεν 
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε δάνεια.

Ωστόσο, πολλοί επενδυτές διστάζουν να επεν-
δύσουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και και-
νοτόμες εταιρείες, είτε εξαιτίας των μεγάλων 
κινδύνων και του υψηλού κόστους συναλλα-
γής, είτε επειδή εκτιμούν ότι οι αναμενόμενες 
αποδόσεις δεν θα αντισταθμίσουν τον κίνδυνο.

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη 
μέλη, για να βελτιώσει την αποτελεσματικό-
τητα των αγορών ως προς τη συμμετοχή στο 
μετοχικό κεφάλαιο, ώστε τα εύρωστα έργα να 
μπορούν να βρίσκουν κατάλληλους επενδυτές, 
καθώς και για να δημιουργήσει μια πιο ανοιχτή 
και ανταγωνιστική πανευρωπαϊκή αγορά επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή έχει στόχο 
να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μάθουν από 
τις ορθές πρακτικές υποστηρίζοντας τα τοπικά 
δίκτυα ιδιωτών επενδυτών, ειδικότερα διασυ-
νοριακά, και μέσω της συνεργασίας με εταιρείες 
επιχειρηματικού κεφαλαίου. 

Μέσω των χρηματοπιστωτικών μέσων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος-πλαισίου για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), 
η ΕΕ έχει στόχο να βελτιώσει την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στα κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου: ο μηχανισμός υπέρ των καινοτόμων 
και των ραγδαία αναπτυσσόμενων ΜΜΕ (MIC) 
παρέχει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε 
μικρές επιχειρήσεις κατά την αρχική τους φάση 
ή τη φάση επέκτασής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

> Κεφάλαιο, δάνεια και τραπεζικές 
εγγυήσεις 

> Πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
(ΠΑΚ) - χρηματοδοτικά μέσα

Ενδιάμεση χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης δεσμευ-
θεί να βελτιώσει τις ευρωπαϊκές αγορές από 
άποψη χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 
συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δανείων 
και των ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η λεγόμενη 
ενδιάμεση χρηματοδότηση είναι κατάλληλη 
για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε διά-
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φορες φάσεις του κύκλου ζωής τους, όπως η φορες φάσεις του κύκλου ζωής τους, όπως η 
ανάπτυξη ή η μεταβίβαση επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

>  Γενικές πληροφορίες 
για τη χρηματοδότηση

>  Καλύτερη πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση

Βελτίωση της ταμειακής 
ροής: αντιμετώπιση
 των καθυστερήσεων 
στις πληρωμές

Ενώ η πρόσβαση στη χρηματοδότηση απα-
σχολεί σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, η 
άλλη όψη των «προβλημάτων ρευστότητας» 
είναι τα προβλήματα έγκαιρης πληρωμής που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Ο χρόνος εξό-
φλησης των τιμολογίων διαφέρει σημαντικά 
στην Ευρώπη, και σε πολλές χώρες αυτή η 
καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα 
στις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτόν, τον Οκτώβριο 
του 2010, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τη 
βελτίωση της οδηγίας σχετικά με την κατα-
πολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών, 
ώστε να δοθεί καλύτερη προστασία στους πι-
στωτές, στις περισσότερες περιπτώσεις ΜΜΕ, 
και παράλληλα να γίνει σεβαστή η συμβατική 
ελευθερία. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
εξοφλούν λογαριασμούς εντός 30 ημερών, 
διαφορετικά θα πληρώνουν ένα ελάχιστο 
επιτόκιο που θα έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο 
ΕΕ. Το μέτρο αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε 
180 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον ρευστό-
τητας για τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο:  
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_el.htm

> Βασικά στοιχεία για τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες

> Καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
στις πληρωμές

Καλύτερη πρόσβαση 
στη χρηματοδότηση της 
έρευνας

Η Επιτροπή εξακολουθεί να προωθεί την πρό-
σβαση των ΜΜΕ στο Έβδομο πρόγραμμα πλαί-
σιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 
(FP7). Προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 15% 
του προϋπολογισμού του Προγράμματος 

συνεργασίας του FP7 (δηλ. 5 δισεκατομμύρια 
ευρώ) θα χορηγείται στις ΜΜΕ, η Επιτροπή ξε-
κίνησε προκηρύξεις προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων ειδικά για τις ΜΜΕ με προϋπολογι-
σμούς εγγυημένης αποκλειστικής διαχείρισης, 
και παρέχει βελτιωμένη υποστήριξη χρήστη, 
με περισσότερες πληροφορίες και δραστηρι-
ότητες ευαισθητοποίησης. 

Η πρότυπη συμφωνία επιχορήγησης του FP7 
τροποποιήθηκε, για να διατηρήσει το καθεστώς 
μιας ΜΜΕ στη διάρκεια ζωής ενός έργου, αντί να 
επιβάλλει ποινές στις εταιρείες που αναπτύσσο-
νται ραγδαία.

Μια σειρά από προτάσεις απλούστευσης που 
περιέγραψε εν συντομία η Επιτροπή τον Απρίλιο 
του 2010 παρουσιάζεται τώρα και θα παίξει 
καθοριστικό ρόλο στο να καταστεί το FP7 πιο 
φιλικό προς το χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

> Καινοτομία, έρευνα και τεχνολογία

Στα κράτη μέλη: 
χείρα βοηθείας στις ΜΜΕ

Για να βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη, η ΕΕ 
υιοθέτησε το 2009 προσωρινές αλλαγές στους 
κανόνες της περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες 
διευκολύνουν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν 
τις μικρές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έχει επίσης 
απλουστεύσει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων 
για την υποστήριξη προς τις ΜΜΕ. Ένα Εγχειρίδιο 
για τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης δίνει επίσης 
τώρα στις δημόσιες αρχές μια συνοπτική επισκό-
πηση των δυνατοτήτων υποστήριξης των ΜΜΕ 
στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κανόνων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_el.htm

> Κανόνες ανταγωνισμού
> Εγχειρίδιο για τους κανόνες κρατικής 

ενίσχυσης των ΜΜΕ 

Αύξηση της ευρωπαϊκής 
συνοχής

Η πολιτική συνοχής παρέχει τη μεγαλύτερη υπο-
στήριξη της ΕΕ προς τις ΜΜΕ. Ήδη έχουν διατεθεί 
55 δισεκατομμύρια ευρώ στην υποστήριξη των 
επιχειρήσεων για την περίοδο 2007-2013. Το 50% 
σχεδόν αυτού του ποσοστού, δηλ. περίπου 27 
δισεκατομμύρια ευρώ, απευθύνεται άμεσα στις 
ΜΜΕ. Το υπόλοιπο πρόκειται να διατεθεί για την 
υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που 
δεν σχετίζονται με το πραγματικό επιχειρηματικό 
μέγεθος, μεγάλο μέρος του οποίου θα πρέπει να 
ωφελήσει και τις ΜΜΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ανα-
γνωρίζει επίσης τον ιδιαίτερο ρόλο των ΜΜΕ 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, με 
προγραμματισμένες επενδύσεις 14 επιπλέ-
ον δισεκατομμυρίων ευρώ, επικεντρώνεται 
στην παροχή άμεσης αρωγής στις εταιρείες, 
ειδικά τις ΜΜΕ, για να τις βοηθήσει να προ-
σαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
της αγοράς.

Τα σχετικά μερίδια που διατίθενται στις ΜΜΕ 
διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, 
ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες και προτεραι-
ότητες. Στις σχετικές με τις ΜΜΕ δραστηριό-
τητες που υποστηρίζονται περιλαμβάνονται 
η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η αύξηση 
της χρήσης ΤΠΕ, η δημιουργία ικανοτήτων πε-
ριφερειακής και τοπικής Ε&Α και καινοτομίας, 
η δημιουργία επιχειρηματικής υποδομής και 
υπηρεσιών υποστήριξης για τις ΜΜΕ, η προ-
ώθηση της συνεργασίας (π.χ. για τη μεταφορά 
τεχνολογίας) μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων και δημόσιων αρχών εντός της ίδιας 
περιφέρειας ή μεταξύ περιφερειών εντός των 
εθνικών ορίων ή διασυνοριακά, η εισαγωγή 
περιβαλλοντικών και καινοτόμων τεχνολογιών 
και συστημάτων διαχείρισης στις ΜΜΕ, η προ-
ώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχει-
ρηματικής εκπαίδευσης, και η βελτίωση των 
δυνατοτήτων ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/³ nance/
index_el.htm

> Επιχειρηματικές επενδύσεις  
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Προώθηση της 
επιχειρηματικότητας
Η καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους ευρωπαίους πολίτες αποτελεί 
βασικό άξονα της Small Business Act (SBA) για την Ευρώπη. Ήδη εφαρμόζεται 
μια σειρά από προγράμματα που έχουν σκοπό να προβάλουν σταδιοδρομίες 
για πιθανούς επιχειρηματίες και να ενθαρρύνουν τα άτομα κάθε ηλικίας και 
καταγωγής να δουν την επιχειρηματικότητα ως συναρπαστική επιλογή.
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Η δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου του 
2010 δείχνει ότι μόνο το 45% των Ευρωπαίων 
θα προτιμούσε να είναι αυτοαπασχολούμενοι 
αντί για υπάλληλοι, σε σύγκριση με το 55% των 
Αμερικανών και το 75% των Κινέζων.

Υποστηρίζοντας δίκτυα (όπως η γυναικεία 
επιχειρηματικότητα), ενισχύοντας την επιχει-
ρηματική εκπαίδευση, και διευκολύνοντας 
την κινητικότητα και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, η Ευρώπη δείχνει πόσο σοβαρή 
θεωρεί την πρόκληση της προώθησης της 
επιχειρηματικότητας. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Προώθηση της επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ

Μόλις 12 μήνες μετά τη δημοσίευση 
της Small Business Act από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλαβε χώρα η 
Πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ 
τον Μάιο του 2009. 

Με εκδηλώσεις σε 36 χώρες, προβλήθηκαν οι 
επιχειρηματίες, συμβάλλοντας έτσι στη δημι-
ουργία πολύτιμων δικτύων μεταξύ των επιχειρη-
ματιών και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά 
της επιχειρηματικότητας στο ευρύ κοινό. 

Έως τη Δεύτερη ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ 
τον Μάιο του 2010, εκτιμάται ότι 3,2 εκατομ-
μύρια άτομα έλαβαν μέρος σε περισσότερες 
από 1.500 εκδηλώσεις, που παρείχαν πληρο-
φορίες σχετικά με τις δομές υποστήριξης για τις 
ΜΜΕ, και αναγνώρισαν τη συμβολή των επιχει-
ρηματιών στην ευημερία, τις θέσεις εργασίας, 
την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της 
Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ θα επα-
ναληφθεί το 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Προώθηση της επιχειρηματικότητας
> Ευρωπαϊκή εβδομάδα ΜΜΕ

Ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών

Η βοήθεια προς τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής με σκοπό την 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών 
αποτελεί σημαντικό μέρος των 
προσπαθειών της Ευρώπης για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθει-
ες μαζί με τα κράτη μέλη, ώστε να εντοπιστούν 
παραδείγματα του τρόπου, με τον οποίο άριστες 
πολιτικές για τις ΜΜΕ μπορούν να γίνουν κοινό 
κτήμα. Έχει συγκροτηθεί μια βάση δεδομένων 
ορθών πρακτικών, που παραθέτει τους τρόπους 
με τους οποίους οι αρχές της Small Business Act 
έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

Πάνω από 600 ορθές πρακτικές έχουν συγκε-
ντρωθεί από τις συμμετέχουσες χώρες την 
τελευταία δεκαετία. Οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής μπορούν, έτσι, να εμπνευστούν 
από την εμπειρία των άλλων και να χρησι-
μοποιήσουν αυτόν τον τρόπο σκέψης σε 
τοπικό επίπεδο.  Για παράδειγμα, το 2009, το 
Βέλγιο ανέφερε ότι η «οικολογική επιχορήγη-
σή του», για τις επιχειρήσεις που επενδύουν 
σε πράσινες τεχνολογίες, βασίστηκε σε πα-
ρόμοια μέτρα στην Ολλανδία, και η Εσθονία 
αναγνώρισε ότι η νέα της διαδικασία προ 
της πτώχευσης έχει ως πρότυπο τις διαδι-
κασίες που ακολουθούνται στη Γερμανία, τη 
Φινλανδία και την Αυστρία.

Αυτή η γόνιμη αλληλεπίδραση ιδεών έχει εξα-
πλωθεί πέρα από τα όρια της ΕΕ στις υποψήφι-
ες χώρες και τις κυβερνήσεις στην ευρωπαϊκή 
γειτονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Ορθές πρακτικές

Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας, που εγκαινίασε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006, 
έχουν στόχο να εντοπίσουν και να 
ανταμείψουν τις άριστες πρακτικές 

των αρχών του δημόσιου τομέα 
σε ό,τι αφορά την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και των μικρών 
επιχειρήσεων. 

Κάθε χρόνο, περισσότερες από 300 πρωτοβου-
λίες ανταγωνίζονται για τιμητικές διακρίσεις 
σε εθνικούς διαγωνισμούς, πριν μια επιτροπή 
υψηλού επιπέδου να επιλέξει τις καλύτερες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο διαγωνισμός συμβάλλει 
στην προβολή της βέλτιστης πρακτικής, σε ό,τι 
αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότη-
τας και των ΜΜΕ σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. 

Νικητής του Μεγάλου Βραβείου της 
Κριτικής Επιτροπής το 2010 στα Ευρωπαϊκά 
Βραβεία Επιχειρηματικότητας ήταν το 
έργο «Εγκατεστημένοι επιχειρηματίες» 
της Agence Régionale de Développement 
des Territoires d’Auvergne (Περιφερειακή 
αναπτυξιακή υπηρεσία της Auvergne) στη 
Γαλλία. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ωθήσει 
επιχειρηματίες να ξεκινήσουν επιχειρήσεις 
σε μια περιοχή που συχνά θεωρείται αγροτι-
κή και απομακρυσμένη. Οι συμμετέχοντες 
επωφελούνται από ειδικά σχεδιασμένη 
υποστήριξη και χρηματοδότηση έναρξης, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία 600 θέσεων 
εργασίας στην περιοχή. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Ορθές πρακτικές
> Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία

Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες

Η μαθητεία δίπλα σε έναν πεπειραμένο 
επιχειρηματία μπορεί να βοηθήσει τη 
νέα επιχειρηματική σας προσπάθεια 
να επιτύχει. Γι’ αυτό, η ΕΕ υποστηρίζει 
τους νέους με λαμπρές ιδέες, οι οποίοι 
επιθυμούν να λάβουν κατάρτιση από 
έναν επιχειρηματία που ήδη γνωρίζει 
την τέχνη. 

Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρη-
ματίες στέλνει νέους επιχειρηματίες να ερ-
γαστούν σε ΜΜΕ σε άλλα κράτη της ΕΕ, όπου 
μπορούν να αναπτύξουν την επιχειρηματική 

13



τεχνογνωσία τους. Οι φιλοξενούντες επιχειρη-
ματίες μοιράζονται τη σοφία τους σχετικά με την 
υπέρβαση των εμποδίων και την ανάπτυξη μιας 
εύρωστης εταιρείας. 

Το πρόγραμμα ενισχύει την αξία της εσωτερικής 
αγοράς, καθώς ενθαρρύνει τους επιχειρηματί-
ες να δουν πέρα από τα όρια των δικών τους 
συνόρων. Έπειτα από μια περίοδο έως 6 μηνών 
εκτός της πατρίδας τους, οι νέοι επιχειρηματίες 
αποχωρούν με ένα τελειοποιημένο επιχειρημα-
τικό σχέδιο κι ένα δίκτυο πολύτιμων επαφών. 

Το 2009 και το 2010, στη διάρκεια των πρώτων 
21 μηνών του έργου, 724 επιχειρηματίες έλαβαν 
μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Τα επόμενα 
χρόνια, το πρόγραμμα σχεδιάζει να υποστηρίξει 
κατά μέσο όρο 800 ανταλλαγές ετησίως, με τη 
συμμετοχή 1.600 επιχειρηματιών.

Κινητικότητα επιχειρηματιών

Ο Luca Poli, ένας ιταλός χειρουργός με πνεύ-
μα πρωτοβουλίας, πέρασε τρεις μήνες στην 
Ισπανία εργαζόμενος σε ένα κέντρο ευεξίας 
υπό τη διαχείριση της δραστήριας επιχειρη-
ματία Francine Huaman.

«Σχεδίαζα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρη-
ση πάνω από δυο χρόνια τώρα, αλλά θέλει 
χρόνο να αναπτύξεις τις ιδέες σου, να βρεις 
πόρους και χώρο, κ.λπ. Όταν παρουσιάστηκε 
η ευκαιρία να λάβω μέρος στο πρόγραμμα 
Erasmus, είχα ήδη αναπτύξει την ιδέα μου, 
αλλά ακόμη δεν την είχα τελειοποιήσει. Από 
τον Ιούλιο έως το, Σεπτέμβριο έμεινα στην 
Ισπανία, μαθαίνοντας στο πλευρό μιας πε-
πειραμένης επιχειρηματία, και χρησιμοποί-
ησα το πρόγραμμα για να δοκιμάσω τις ιδέες 
μου», δηλώνει ο Poli.

«Ήμουν πανευτυχής που ήρθε ο Luca στο 
κέντρο ευεξίας μου. Η εμπειρία ήταν τόσο 
επιτυχημένη, που θα ξαναγίνω φιλοξενούσα 
επιχειρηματίας και στο μέλλον», δήλωσε η 
Huaman. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Προώθηση της επιχειρηματικότητας
> Erasmus για νέους επιχειρηματίες

Γεφυρώνοντας τη διαφορά 
των φύλων

Η προσέγγιση των επίδοξων 
επιχειρηματιών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την 
έναρξη μιας επιχείρησης, η 
προώθηση προτύπων και η παροχή 
καθοδήγησης από μέντορα μπορεί 
να είναι εξίσου σημαντικά με τη 
διάθεση πίστωσης και τη μείωση 
της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά την ενθάρρυνση 

των γυναικών να αδράξουν νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η ΕΕ θέλει να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες 
έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζονται, για να τις βοηθήσει να ξεκι-
νήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτός είναι 
ο λόγος που το 2009 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο πρεσβειρών γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας. Πρόκειται για μια ομάδα περίπου 
250 επιτυχημένων ευρωπαίων γυναικών 
επιχειρηματιών, που διενεργούν ενημερω-
τικές εκστρατείες σε σχολεία, πανεπιστήμια, 
επιχειρηματικές ομάδες και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, για να εμπνεύσουν τις γυναί-
κες κάθε ηλικίας να γίνουν επιχειρηματίες 
και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 
Ενεργούν επίσης ως πρότυπα «διηγούμενες 
την ιστορία τους».
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί επίσης ένα 
Ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για γυναίκες επι-
χειρηματίες, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για 
τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν 
βιώσιμες και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Αυτό 
επιδιώκεται με την παροχή πρακτικών, ειδικά 
σχεδιασμένων εργαλείων για γυναίκες αποφοί-
τους μέσα από την πύλη «Women@Business».

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Προώθηση της επιχειρηματικότητας
> Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση στην 
επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια 
βασική ικανότητα για τη ζωή, η οποία 
συμβάλλει στη δημιουργική σκέψη, 
την αξιολόγηση και λήψη ρίσκων και 
την καινοτομία: επιχειρηματικότητα 
είναι η ικανότητα να μετατρέπει κανείς 
τις ιδέες σε δράση. 

Καθώς τα εκπαιδευτικά συστήματα προσανατο-
λίζονται προς τη μάθηση βάσει ικανοτήτων, οι 
επιχειρηματικές δεξιότητες αποκτούν μεγάλη 
αξία σε αρκετά κράτη μέλη. Σε μερικά, η επι-
χειρηματικότητα είναι τώρα ενσωματωμένη 
στη διδακτέα ύλη της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, και ένα τρίτο περίπου διαμορφώνει 
μια εθνική στρατηγική ή ένα σχέδιο δράσης 

για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 
Όμως, σε μερικά κράτη μέλη πρέπει να γίνουν 
ακόμη πολλά.

Η ικανότητα επιχειρηματικότητας έχει προχω-
ρήσει πέρα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και τώρα περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της 
επαγγελματικής κατάρτισης στην πλειονότητα 
των χωρών της ΕΕ, παρόλο που υπάρχουν ακόμη 
σημαντικά κενά. Στην ανώτερη εκπαίδευση, οι 
κύκλοι μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα 
πολύ συχνά απευθύνονται ακόμη μόνο σε όσους 
ακολουθούν σπουδές σχετικές με τις επιχειρή-
σεις ή τα οικονομικά.

• Στις Αστούριες (Ισπανία), οι μαθητές 
γυμνασίου διαχειρίζονται μίνι εταιρείες 
εισαγωγών-εξαγωγών ως μέρος της 
διδακτέας ύλης στην περιοχή. Μελέτες 
δείχνουν ότι περίπου το 16% των μαθητών 
που συμμετέχουν σε μίνι εταιρείες στο 
σχολείο θα προχωρήσει αργότερα στη 
δημιουργία της δικής του εταιρείας. 

• Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του 
Δουβλίνου (Ιρλανδία), αντί να δώσουν 
εξετάσεις στην επιχειρηματικότητα, οι 
σπουδαστές πρέπει να οργανώσουν μια 
φιλανθρωπική εκδήλωση.

• Στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde 
(ΗΒ), το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Μουσικής παρέχει διδασκαλία στην 
επιχειρηματικότητα, αναγνωρίζοντας ότι 
η αυτοαπασχόληση είναι ενδεχομένως 
μέρος της σταδιοδρομίας των 
αποφοίτων μουσικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει μαζί με τα 
κράτη μέλη προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι οι καθηγητές έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση 
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας της επιχειρη-
ματικότητας και σε καινοτόμο διδακτικό υλικό 
σχετικά με το θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

> Προώθηση της επιχειρηματικότητας
>  Εκπαίδευση & κατάρτιση 

στην  επιχειρηματικότητα
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Αξιοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά 
αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια 
καταναλωτές, αλλά πάρα πολλές 
από τις ΜΜΕ μας αδυνατούν να δουν 
πέρα από τα όρια των δικών τους 
εθνικών συνόρων. Η ΕΕ καταβάλλει 
τώρα μεγάλες προσπάθειες για να 
ολοκληρωθεί η Ενιαία αγορά, έτσι 
ώστε να απελευθερωθεί το τεράστιο 
δυναμικό της Ευρώπης. 

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά που εξήγγει-
λε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 
2010 παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
μέτρων, με στόχο την άρση των εμποδίων στις 
επιχειρηματικές συναλλαγές σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι διαφορές 
στους εθνικούς κανόνες, να τερματιστεί η επα-
νάληψη διαδικασιών, και θα καλύψει το ενημε-
ρωτικό κενό για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Η Πράξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα 
που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να καινοτομούν, 
να δημιουργούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, 
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματο-
δότηση, να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες πέρα 
από τα εθνικά τους σύνορα, και να δραστηρι-
οποιούνται σε ένα λιγότερο γραφειοκρατικό 
περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_el.htm

>  Διασυνοριακές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στην ΕΕ

> Πράξη για την Ενιαία Αγορά

Απλούστευση του δικαίου 
των εταιρειών

Ένας από τους βασικούς τρόπους ενίσχυσης 
του διασυνοριακού εμπορίου είναι να δοθεί η 
δυνατότητα στις ΜΜΕ να δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να 
χρειάζεται να συστήνουν ξεχωριστές εταιρείες 
σε κάθε κράτος μέλος όπου δραστηριοποιού-
νται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει το 
Καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εται-
ρείας, που θα άρει τους φραγμούς της εσω-
τερικής αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_el.htm

>  Βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος: έναρξη, λειτουργία 
και ανάπτυξη μιας επιχείρησης

> Ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία

Πώληση υπηρεσιών

Η Οδηγία της ΕΕ σχετικά με τις 
υπηρεσίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα 
τέλη του 2009, υπόσχεται σημαντική 
ενίσχυση των εταιρειών που 
επιθυμούν να πωλούν τις υπηρεσίες 
τους εκτός των εθνικών συνόρων τους. 

Διευκολύνει τη σύσταση μιας εταιρείας παρο-
χής υπηρεσιών που μπορεί να δραστηριοποι-
είται σε ολόκληρη την Ευρώπη, και επιτρέπει 
στις εταιρείες να διεκπεραιώνουν τις διά-
φορες διατυπώσεις, όπως περιβαλλοντικές 
άδειες και εξουσιοδοτήσεις, μέσω ενός ση-
μείου ενιαίας επαφής σε κάθε κράτος μέλος.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_el.htm

> Υπηρεσίες

Κατανόηση των προτύπων

Ένα μεγάλο παράπονο των μικρών 
επιχειρήσεων είναι ότι η συμμόρφωση 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα μπορεί να 
είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να γνωρίζουν περισσότερα για 
τα πρότυπα και για τον αντίκτυπο που 
μπορεί να έχουν στις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες. 

Για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, αναλυτικές 
πληροφορίες για τα πρότυπα δημοσιοποιού-
νται τώρα σε έναν ειδικό δικτυακό τόπο που 
εξηγεί πώς τα πρότυπα επηρεάζουν συγκε-
κριμένους τομείς, ενώ δημιουργούνται ένα 
γραφείο βοήθειας των ΜΜΕ και μια πύλη για 
τα πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης 
επενδύσει σε πρωτοβουλίες που έχουν σχεδια-
στεί για να προωθήσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία καθορισμού προτύπων, και να 
υποστηρίξουν μικρές εταιρείες στην προάσπιση 
των συμφερόντων τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_el.htm

> Πρότυπα
> Τυποποίηση και ΜΜΕ

Προστασία πνευματικής 
ιδιοκτησίας

Τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία 
των ΜΜΕ δεν είναι συνήθως υπό 
μορφή κτιριακών εγκαταστάσεων, 
αλλά πνευματικής ιδιοκτησίας. Η 
περιφρούρηση αυτής της πολύτιμης 
ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας 
κατά την επέκταση σε νέες αγορές.

Ένα οικονομικά προσιτό και φιλικό προς το 
χρήστη σύστημα προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας είναι μία από τις πρώτες προτεραι-
ότητες της ΕΕ, καθώς αγωνίζεται να υποστηρίξει 
τις ΜΜΕ και να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά. 
Η ΕΕ επιδιώκει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα 

Πρόσβαση στις αγορές
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ευρεσιτεχνίας και ένα ενοποιημένο δικαστή-
ριο επίλυσης των διαφορών για τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Αυτό θα περιέκοπτε δραστικά 
τις δαπάνες των μικρών επιχειρήσεων και θα 
είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί το νομικό 
σύστημα προβλέψιμο. 

Το κόστος των δικαιωμάτων εμπορικού σή-
ματος σε ολόκληρη την ΕΕ έχει ήδη μειωθεί 
για όλες τις επιχειρήσεις χάρη σε μια πολιτική 
συμφωνία να μειωθούν τα τέλη κατά 40% και 
να απλοποιηθούν οι διαδικασίες καταχώρισης.

Η Υπηρεσία βοήθειας δικαιωμάτων πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) παρέχει μια δωρεάν 
υπηρεσία μέσω μιας γραμμής βοήθειας ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μέσω δια-
δικτυακών πηγών, σε θέματα που σχετίζονται 
με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ. Μια ξεχωριστή 
υπηρεσία βοήθειας δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στην Κίνα, η οποία είναι 
ανοιχτή σε όλες τις ΜΜΕ, παρέχει συμβουλές 
ειδικών σχετικά με θέματα πνευματικής ιδι-
οκτησίας στην Κίνα ή σε σχέση με τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_el.htm

> Πνευματική ιδιοκτησία

Εξασφάλιση δημόσιων 
συμβάσεων

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει 
ότι οι ΜΜΕ λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο 
των δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ 
και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές 
τους. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι οι ΜΜΕ εξασφαλίζουν το 34% 
των δημόσιων συμβάσεων που 
προκηρύσσονται σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ενώ η συμβολή τους στην ευρύτερη 
οικονομία ανέρχεται σε 52%. 

Η Επιτροπή έχει συντάξει έναν Κώδικα βέλ-
τιστων πρακτικών για τα κράτη μέλη και τις 
αναθέτουσες αρχές, δίνοντας παραδείγματα 
σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της πρό-
σβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις. 
Το Enterprise Europe Network καταβάλλει 

επίσης προσπάθειες να καταρτίσει τις εται-
ρείες και να διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα 
στις δημόσιες αρχές και τις ΜΜΕ. 

Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να αυξήσει τη 
διαφάνεια των ευκαιριών συμβάσεων και να 
κάνει ευκολότερη για τις εταιρείες την υποβο-
λή προσφορών σε άλλες χώρες. Για παράδειγ-
μα, ενώ μόνο οι δημόσιες συμβάσεις άνω ενός 
ορισμένου ορίου πρέπει να δημοσιεύονται 
σε ολόκληρη την ΕΕ στον δικτυακό τόπο του 
Tenders Electronic Daily (Καθημερινό ηλεκτρο-
νικό δελτίο υποβολής προσφορών – TED), δίνε-
ται τώρα η δυνατότητα στις δημόσιες αρχές 
να το χρησιμοποιούν και για τη δημοσίευση 
μικρότερων συμβάσεων. Το σύστημα eCertis 
βοηθά τις εταιρείες και τις δημόσιες αρχές να 
κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές γρα-
φειοκρατικών διατυπώσεων που απαιτούνται,
προκειμένου να επωφεληθούν από τις ευκαι-
ρίες υποβολής προσφορών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Επιπλέον, το 2011 θα διατεθεί το 
διαδικτυακό εργαλείο TED για την εξεύρεση 
επιχειρηματικών εταίρων. Αυτές οι εξελίξεις 
συνάδουν με μια αυξανόμενη τάση ηλεκτρο-
νικής πρόσβασης στις πληροφορίες πρόσκλη-
σης υποβολής προσφορών και τεκμηρίωσης: το 
2007, ποσοστό 58% των δημόσιων αγοραστών 
και 42% των εταιρειών χρησιμοποιούσαν εργα-
λεία eProcurement, αλλά το 2010 τα ποσοστά 
αυτά αυξήθηκαν σε 73% και 82% αντίστοιχα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-
business/funding-partners-public/
business-procurement/index_el.htm

> Δημόσιες συμβάσεις

Καινοτομία: το κλειδί της 
επιτυχίας

Είτε θέλετε μεγαλύτερο μερίδιο των 
τοπικών αγορών, είτε επιθυμείτε να 
επεκταθείτε εντός της ΕΕ ή πιστεύετε 
πως μπορείτε να επιτύχετε στις 
αναδυόμενες αγορές, η επιτυχία σας 
εξαρτάται συχνά από το αν έχετε ένα 
καινοτόμο προϊόν. Όμως, καινοτομία 
δεν σημαίνει απαραιτήτως προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας. Η καινοτομία 
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νέας 
μορφής επιχειρηματικά μοντέλα, 
σχεδιασμό, μάρκα ή υπηρεσίες.

Το σχέδιο «Ένωση καινοτομίας» της ΕΕ που κοι-
νοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 έχει στόχο 
να εστιάσει τις πολιτικές έρευνας και καινοτο-
μίας στις βασικές προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η κοινωνία μας, όπως κλιματική αλλαγή, 
ενεργειακή απόδοση και δημογραφική εξέλιξη, 
όπου υπάρχουν επίσης μεγάλες οικονομικές 
δυνατότητες. Η Ένωση καινοτομίας έχει στόχο 
να επιταχύνει τον τρόπο που συλλαμβάνουμε, 
αναπτύσσουμε, παράγουμε και ενσωματώνου-
με λύσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 
Σχεδιάζει επίσης να αντιμετωπίσει τους παρά-
γοντες που επί του παρόντος εμποδίζουν τις 
ιδέες να φτάσουν στην αγορά, όπως ακριβή 
κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, κα-
τακερματισμός της αγοράς, περιορισμένο επι-
χειρηματικό κεφάλαιο και ελλείψεις δεξιοτήτων.

Κβαντικό άλμα και βραβείο Νομπέλ για 
τους ευρωπαίους καινοτόμους

Ο ολλανδός φυσικός Αντρέ Γκέιμ και ο βρετα-
νός συνέταιρός του Κονσταντίν Νοβοσέλοφ 
κέρδισαν το βραβείο Νομπέλ Φυσικής 2010 
για τη δουλειά τους με το γραφένιο, μια νέα 
μορφή άνθρακα πάχους μόνο ενός ατόμου, 
που όχι μόνο είναι το λεπτότερο υλικό που 
υπάρχει αλλά και το ισχυρότερο. Αυτή η 
έρευνα αιχμής έχει πολλές πιθανές εφαρ-
μογές, όπως υπερταχέα, εξαιρετικά ελαφριά 
τρανζίστορ γραφενίου, καθώς και διαφανείς 
οθόνες αφής, ηλιακοί συλλέκτες και πάνελ 
φωτισμού. Η πρωτοποριακή δουλειά των 
δύο επιστημόνων χρηματοδοτήθηκε εν 
μέρει από το Πρόγραμμα για την ανταγωνι-
στικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_el.htm

> Καινοτομία και Ε&Α
> Πολιτική της ΕΕ για την καινοτομία
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Οικοκαινοτομία: 
εναγκαλισμός της αλλαγής

Υπάρχουν εξαιρετικές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στην εξεύρεση αειφόρων 
λύσεων σε καθημερινά προβλήματα. 
Η οικοκαινοτομία – κάθε νέο 
προϊόν, νέα υπηρεσία ή διαδικασία 
που ωφελεί το περιβάλλον – είναι 
θεμελιώδης για το στόχο της ΕΕ να 
δημιουργήσει αειφόρο ανάπτυξη και 
βιώσιμες θέσεις εργασίας. 

Το 2008, η «οικοβιομηχανία» της ΕΕ απασχο-
λούσε ήδη περίπου 3,4 εκατομμύρια άτομα, 
και ο κύκλος εργασιών της ξεπερνούσε τα 300 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ρυθμός ανάπτυξης 
στον τομέα (προσαρμοσμένος στον πληθω-
ρισμό) εκτιμάται στο 5,9%, καθιστώντας τον 
έναν κλάδο με λαμπρές προοπτικές. 

Για την περίοδο 2008-2013, το Πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα και την καινο-
τομία (ΠΑΚ) έχει διαθέσει 200 εκατομμύρια 
ευρώ σε έργα οικοκαινοτομίας. Η Επιτροπή 
προωθεί επίσης ομάδες συνεργασίας και 
έργα οικοκαινοτομίας, ώστε να αρθούν τα 
εμπόδια στη μεταφορά της τεχνογνωσίας 
ανάμεσα στις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα 
των περιβαλλοντικών τεχνολογιών. 

Ακόμη και οι ΜΜΕ που δεν συμμετέχουν άμεσα 
στη δημιουργία πράσινων προϊόντων για την 
αγορά έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο. Οι εται-
ρείες που έχουν επενδύσει σε περιβαλλοντικές 
λύσεις διαπιστώνουν συχνά ότι η ανταγωνιστι-
κότητά τους αυξάνεται χάρη στην εξοικονό-
μηση κόστους. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διευρύνει στο Enterprise Europe Network το 
δίκτυο των ειδικών περιβάλλοντος και ενερ-
γειακής απόδοσης που μπορούν να παρά-
σχουν βοηθητικές συμβουλές προς τις ΜΜΕ.  

Η Πόλη του Ήλιου: ένα μοντέλο αειφό-
ρου αστικής ζωής

Η Ηλιόπολις (ή αλλιώς Πόλη του Ήλιου) 
ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της αρχαίας 
Αιγύπτου. Μια άλλη Πόλη του Ήλιου, με 
1.700 κατοικίες στο Heerhugowaard της 
Ολλανδίας, είναι η πρώτη πόλη με ουδέτερο 
ισοζύγιο άνθρακα στον κόσμο και θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει πρότυπο αειφόρου 
πολεοδομίας. Η Πόλη του Ήλιου, που έχει 
την υποστήριξη της ΕΕ, χτίστηκε σε εδάφη 
που κάποτε ήταν βαλτότοποι, και η παροχή 
ενέργειας εξασφαλίζεται με τρεις ανεμόμυ-
λους, καθώς και μια πληθώρα ηλιακών συλ-
λεκτών. Επιπλέον, τα λύματα καθαρίζονται 
με φυσικές καλαμιές, κι ένα κοντινό δάσος 
απορροφά CO2 από την ατμόσφαιρα.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο:  
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
environment-business/index_el.htm

Οι ΜΜΕ και η ψηφιακή 
οικονομία 

Η ψηφιακή οικονομία παρέχει μια σημαντική 
ευκαιρία καινοτομίας για ΜΜΕ υψηλής τεχνολο-
γίας που μπορούν να αναπτύξουν εξειδικευμένα 
προϊόντα, αλλά συγχρόνως οι ψηφιακές δεξιότη-
τες δίνουν τη δυνατότητα σε πιο παραδοσιακές 
εταιρείες να γίνουν ανταγωνιστικότερες. Για το 
λόγο αυτόν, η Ευρώπη καταβάλλει προσπάθει-
ες να μειώσει τους φραγμούς στις ψηφιακές 
αγορές, να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη στα 
διαδικτυακά δίκτυα, να διασφαλίσει ότι οι ψη-
φιακές υπηρεσίες είναι διαλειτουργικές, και να 
ενισχύσει τις στοιχειώδεις ψηφιακές γνώσεις. 

Η ΕΕ θέλει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο οι 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει 
μια σειρά μεγάλης κλίμακας πανευρωπαϊκές 
πιλοτικές δράσεις, που θα συμβάλουν στη δη-
μιουργία «Παγκόσμιων ψηφιακών αλυσίδων 
εφοδιασμού» σε ολόκληρους οικονομικούς 
τομείς στην Ευρώπη. 

Κεντρική θέση στις προοπτικές της Ευρώπης 
στους ψηφιακούς κλάδους θα κατέχει το να 
διαθέτει κανείς τις σωστές δεξιότητες σε όλους 
τους τομείς. Μια πρώτη εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ηλεκτρονικών 
Δεξιοτήτων, έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2010. 
Τριάντα πέντε χώρες έλαβαν μέρος, πολλές 
εκ των οποίων σχεδιάζουν ήδη τις δικές τους 
ηλεκτρονικές δεξιότητες και πρωτοβουλίες 
στοιχειωδών ψηφιακών γνώσεων. Επιπλέον, η 
πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας» – ένα πολυμερές συμβούλιο για τις 
δεξιότητες ΤΠΕ – έχει στόχο να αντιμετωπίσει 
την αναντιστοιχία ανάμεσα στην προσφορά 
και τη ζήτηση ψηφιακών ικανοτήτων.

Για τις ΜΜΕ, η Επιτροπή δημιούργησε έναν 
νέο διαδικτυακό οδηγό λύσεων eΕπιχειρημα-
τικότητας, ως μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύ-
ου στήριξης eΕπιχειρηματικότητας (eBSN). 
Ο οδηγός κάνει μια επισκόπηση της αγοράς 
λύσεων eΕπιχειρηματικότητας και τεχνολογίας 
των πληροφοριών, και βοηθά τις εταιρείες να 
βρουν και να επιλέξουν κατάλληλα προϊόντα 
λογισμικού, σωστές λύσεις και κατάλληλους 
παρόχους υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-
business/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_el.htm

>  Αξιοποίηση της τεχνολογίας 
των πληροφοριών

Βοήθεια για διεθνή 
δραστηριοποίηση: 
Enterprise Europe Network

Η είσοδος σε νέες αγορές μπορεί 
να προκαλεί δέος. Η εξεύρεση 
διεθνών επιχειρηματικών εταίρων, 
η λήψη χρηματοδότησης της ΕΕ και 
η παροχή νέων τεχνολογιών μπορεί 
να κάνουν τεράστια διαφορά. Εδώ 
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έχει να παίξει σημαντικό ρόλο το 
Enterprise Europe Network. 

Το Enterprise Europe Network συγκεντρώνει 589 
οργανώσεις επιχειρηματικής στήριξης από 47 χώ-
ρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ. Την τελευταία διετία, οι 3.000 επι-
τόπιοι υπάλληλοι του δικτύου έχουν βοηθήσει 
πάνω από 2 εκατομμύρια ΜΜΕ να υλοποιήσουν 
τη φιλοδοξία τους να δραστηριοποιηθούν διε-
θνώς – για παράδειγμα, οργανώνοντας εκδηλώ-
σεις εξεύρεσης εταίρων και δρώντας ως σημεία 
ενιαίας επαφής για εξειδικευμένες συμβουλές σε 
ποικίλα θέματα, από την πνευματική ιδιοκτησία 
μέχρι το δίκαιο και τα πρότυπα της ΕΕ. Πρόσφατα, 
το Δίκτυο άνοιξε 15 σημεία επαφής στην Κίνα και 
τη Νότιο Κορέα, προσφέροντας στις ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ ευκολότερη πρόσβαση σ’ αυτές τις ελκυ-
στικές αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
support/contacts-services/
index_el.htm 

Ώρα για παγκόσμια 
δραστηριοποίηση

Η αξιοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς της Ευρώπης αποτελεί 
προτεραιότητα των περισσότερων 
ΜΜΕ, όμως η ανταμοιβή τους 
μπορεί να είναι μεγάλη, αν στρέψουν 
πιο μακριά το βλέμμα, σε αγορές 
ταχύτερης ανάπτυξης. 

Έρευνες δείχνουν ότι μόνο μία στις οκτώ ΜΜΕ 
έχει πραγματοποιήσει επιχειρηματικές συναλ-
λαγές με διεθνείς εταίρους πέρα από τα σύνορα 
της ΕΕ τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, όσοι 
συναλλάσσονται εκτός Ευρώπης έχουν δει με-
γαλύτερη ανάπτυξη στην απασχόληση και τον 
κύκλο εργασιών τους. 

Η ΕΕ επενδύει στην υποστήριξη των εταιρειών 
που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Τα γραφεία υποστήριξης – 
όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Επιχειρήσεις 
και την Τεχνολογία στην Ινδία – μπορούν να 
βοηθήσουν τις ΜΜΕ να κατανοήσουν τις ανα-
δυόμενες αγορές. Κέντρα επιχειρήσεων της ΕΕ 
δρομολογούνται επίσης για την Κίνα και την 
Ταϊλάνδη. Οι σημαντικές συμβουλές για την 

τοπική νομοθεσία και τον πολιτισμό μπορεί να εί-
ναι καθοριστικές για την επιτυχία ή αποτυχία μιας 
εταιρείας, ιδιαίτερα για τις μικρότερες εταιρείες. 
Η υπηρεσία βοήθειας δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στην Κίνα παρέχει συμβουλές 
ειδικών σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτη-
σίας στην Κίνα ή σε σχέση με τη χώρα.

Ομάδες πρόσβασης στις αγορές έχουν επίσης 
δημιουργηθεί σε 30 βασικές εξαγωγικές αγορές, 
ενώ αντιπροσωπείες της ΕΕ, κράτη μέλη, και επι-
χειρηματικές οργανώσεις της ΕΕ ανταλλάσσουν 
εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια προσπάθεια να 
ξεπεραστούν οι εμπορικοί φραγμοί. Η ΕΕ εντείνει 
επίσης τις προσπάθειές της να μειώσει τους μη 
δασμολογικούς φραγμούς χρησιμοποιώντας την 
εμπορική πολιτική της, για να ανοίξει περαιτέρω 
τους τομείς που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
απροσπέλαστοι για τις ΜΜΕ, όπως οι υπηρεσίες 
ή οι αγορές δημόσιων συμβάσεων.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/international-
business-outside-europe/
index_el.htm
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