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 Υποστήριξη στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου σε 
μια ομάδα προσώπων που θέλουν να δημιουργήσουν μια νέα 
επιχειρηματική δραστηριότητα ή να επεκτείνουν ή να 
εκσυγχρονίσουν μια ήδη υπάρχουσα, είναι η δραστηριότητα 
ενός φορέα που έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής επιτυχίας των στόχων της ομάδας (ή 
και του ενός προσώπου), με προκαθορισμένο τρόπο και 
συγκεκριμένες προδιαγραφές.

 Στην υποστήριξη δεν περιλαμβάνεται η ανάληψη της 
εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή άλλων μελετών.

 Στην έννοια της υποστήριξης περιλαμβάνεται η αναζήτηση 
των κάθε μορφής συνεργατών, ακόμη και συνεταίρων.

 Στην έννοια της υποστήριξης ανήκει και η προώθηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου στους κάθε μορφής χρηματοδότες.
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 Καθοδήγηση της επιχειρηματικής ομάδας, για:
 Την επιλογή της κατάλληλης Νομικής Μορφής.
 Την επιλογή των κατάλληλων συμβούλων.
 Την επιλογή των κατάλληλων μελετητών (Μηχανικών, Λογιστών, 

Ειδικών του Marketing, Ειδικών στη Διοίκηση κλπ).
 Την ανάδειξη της ανάγκης για τη σύνταξη πλήρους και εφικτού 

Επιχειρηματικού Σχεδίου.
 Πληροφόρηση για τους Νομικούς και λοιπούς περιορισμούς 

για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 Πληροφόρηση για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και 

η έκθεση της καταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη 
επιχειρηματική δράση.

 Πληροφόρηση για τις διεθνείς εξελίξεις.
 Προώθηση τοπικών, εθνικών και διεθνών συνεργασιών.
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 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοστίζει. Το κόστος συνήθως καλύπτεται από 
δημόσια ή εθελοντική ιδιωτική συνδρομή.

 Η άμεση καταβολή αμοιβών στο φορέα υποστήριξης, εκ μέρους των 
ωφελουμένων, μειώνει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία 
ή την επέκταση της επιχείρησης και αυξάνει ανάλογα τον επιχειρηματικό 
κίνδυνο, υποκινεί δε το φορέα να υποστηρίζει ακόμη και καταδικασμένες 
περιπτώσεις επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων.

 Η δημόσια και ιδιωτική συνδρομή δεν είναι δυνατό να διαρκεί για πάντα, αφού 
μεταφέρει εισόδημα για τη δημιουργία πλούτου και όχι αντιμετώπιση των 
αναγκών των αδυνάτων. Είναι δίκαιο να καλύπτουν το κόστος των φορέων 
υποστήριξης οι ίδιοι οι ωφελούμενοι επιστρέφοντας ένα μέρος του πλούτου που 
αποκτούν.

 Τέτοιες Υπηρεσίες Συμβούλου, παρέχονται χρεώνοντας το χρόνο απασχόλησης 
των στελεχών του φορέα, χωρίς την απαίτηση άμεσης αμοιβής. Η πληρωμή των 
χρεωμένων υπηρεσιών γίνεται αφού η επιχείρηση γίνει κερδοφόρα, μέσα σε μια 
δεκαετία, τμηματικά. Αν δεν κερδοφορήσει σε μια πενταετία, οπότε και θα 
διαλυθεί, αποσβένυται η οφειλή. Αν η επιχείρηση πωληθεί σε άλλη, η 
αγοράστρια επιχείρηση οφείλει την καταβολή του χρέους, εφόσον είναι 
κερδοφόρα.
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 Είναι Ανώνυμες Εταιρίες και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό 
να είναι μη κερδοσκοπικές.

 Ιδρύονται από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή 
άλλους Συλλογικούς φορείς, όπως Επιμελητήρια, Εμπορικούς 
και άλλους Συλλόγους.

 Η συμμετοχή και ιδιωτών ή επιχειρήσεων είναι ελεύθερη, 
αφού οι μετοχές είναι ανώνυμες.

 Σκοπός τους είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ιδίως 
με την εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση ειδικών 
προγραμμάτων χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

 Οι περισσότερες Αναπτυξιακές Εταιρίες διαχειρίζονται τα 
προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, γνωστά ως Leader.
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 KETA
 Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ) είναι μια Αστική 

μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει συσταθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας.

 Διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν ως 
αποστολή την ενημέρωση των επιχειρήσεων για επίκαιρα επιχειρηματικά θέματα και ακόμη περισσότερο την παροχή 
εξατομικευμένης υποστήριξης σε επιχειρήσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Οι δράσεις και οι υπηρεσίες του 
ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν site και προσφέρονται δωρεάν.

 Το ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση της δράσης 1.4.1. του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (Ανάπτυξη δικτύου δομών στήριξης ΜΜΕ).
Με τη δράση αυτή προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών επιχειρηματικής υποστήριξης. 
Στόχος των δομών αυτών είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση μιας ενιαίας πολιτικής 
στήριξης της Ανταγωνιστικότητας που θα περιλαμβάνει όλους τους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας 
(Βιομηχανία, Εμπόριο, Τουρισμό, Υπηρεσίες, Ενέργεια, Τεχνολογία κ.λπ.).

 Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών
 Από τον Οκτώβριο του 1998 λειτουργεί στο Επιμελητήριο ειδικό Γραφείο Πληροφόρησης Επενδυτών (Γ.Π.Ε.), που 

φέρνει τους Σερραίους επιχειρηματίες, αλλά και τους υποψήφιους επενδυτές στο Νομό Σερρών κοντά στα διάφορα 
επενδυτικά κίνητρα, παρέχοντας πληροφόρηση για τη δυνατότητα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα χρηματοδότησης / επιχορήγησης πρωτογενών επενδύσεων (ιδρύσεις) ή και επενδύσεων 
εκσυγχρονισμού, επέκτασης κ.λ.π. των επιχειρήσεων.

 Το Γ.Π.Ε. στελεχώνεται επιστημονικά από έναν ειδικό σύμβουλο σε θέματα βιομηχανίας και επενδύσεων και έναν 
υπάλληλο του Επιμελητηρίου. 
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 Παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης στη σύνταξη 
επιχειρηματικών σχεδίων.

 Διευκολύνουν την εξεύρεση κάθε είδους 
συνεργατών.

 Διευκολύνουν τις διεθνείς συνεργασίες.
 Διαμεσολαβούν στη μεταφορά τεχνολογίας.
 Προωθούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

και της καινοτομίας.
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 Χορηγούν τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των 
αδειών του ν.3325/2005

 Ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την 
διοικητική διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθείτε προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια 
εγκατάστασης, η άδεια οικοδομής, η έγκριση περιβαλλοντικών  όρων και η άδεια 
λειτουργίας.

 Παρακολουθούν της πορεία  του φακέλου στις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία 
αδειοδότησης και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την πορεία των  
φακέλων και για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

 Υποστηρίζουν το σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των 
Ν.Α. με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού και με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

 Προβαίνουν στη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των υποβαλλόμενων αιτήσεων 
 Ενημερώνουν τους φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τις άδειες και τα 

πιστοποιητικά που τυχόν έχουν λήξει.
 Είναι αρμόδιοι για την υποδοχή, παραλαβή αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και το 

συντονισμό όλων των ενεργειών για την έγκριση εταιρικής μορφής (σύσταση νέων 
επιχειρήσεων) και των διαδικασιών δημοσίευσης μιας ιδρυόμενης  εταιρίας στο Νομό, 
μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης. 
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 Το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς απαριθμεί σήμερα 300 Ευρωπαϊκά 
Κέντρα Πληροφοριών και καλύπτουν γεωγραφικά 43 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου.

 Στην Ελλάδα λειτουργούν 13 Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών και δυο 
συνδεδεμένα μέλη. Δύο στην Αθήνα, ένα σε Πειραιά,  Ηράκλειο, Ρόδο, 
Ιωάννινα, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Βόλο, Τρίπολη, 
Κέρκυρα  και δυο συνδεδεμένα μέλη,  ένα στην Αθήνα και ένα στην Πάτρα.

 Για την Ελλάδα τα ΕΚΠΕ είναι η πρώτη υπο-δομή πληροφόρησης και 
στήριξης των επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα.

 Οι φορείς υποδοχής των ΕΚΠΕ είναι Επιμελητήρια, Νομαρχίες, 
επιχειρηματικές ενώσεις κ.α. Τα ΕΚΠΕ προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στους 
φορείς που τα φιλοξενούν. Είναι το πλέον δυναμικό και δομημένο 
ανθρώπινο δίκτυο που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των επιχειρήσεων. Τα ΕΚΠΕ με την 
σύγχρονη υποδομή που διαθέτουν αποτελούν μια πηγή πληροφόρησης για 
τον επιχειρηματία και τους φορείς που τα φιλοξενούν.
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 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δημιουργήθηκε για να συνδράμει στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής 
στην Ελλάδα. Από το 1991 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, διαμεσολάβησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη "Μεταφορά Τεχνολογίας και 
Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας", όπως:

Aποτύπωση τεχνολογικών αναγκών, 
Τεχνολογικό Παρατηρητήριο, 
Προώθηση τεχνολογίας, 
Εξεύρεση συνεργατών, 
Πηγές χρηματοδότησης,
Διαπραγματεύσεις σε υποθέσεις μεταφοράς τεχνολογίας,
Δημιουργία επιχειρήσεων spin-off.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 
του ΣΒΒΕ και του ΙΤΕ και είναι ένα από τα 71 Innovation Relay Centres της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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 Ενοικίαση χώρων παραγωγής και διαχείρισης, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος.

 Επίσης η Θερμοκοιτίδα παρέχει τις εξής επιπλέον υπηρεσίες: 
1)   Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης της Επιχείρησης στην Θερμοκοιτίδα, όπως ύδρευση, 

φύλαξη, συντήρηση κτιριακής υποδομής κλπ.
2)   Βασικές υπηρεσίες για την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιχείρησης, όπως υπηρεσίες υποδοχής, γραμματείας, 

ταχυδρομείου, πληροφόρησης, δημοσίων σχέσεων, χρήσης των φωτοτυπικών και βιβλιοδετικών μηχανημάτων κλπ.
 Παράλληλα, η Θερμοκοιτίδα παρέχει εξειδικευμένες, συμβουλευτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης 

τεχνικής βοήθειας προς τις φιλοξενούμενες επιχειρήσεις, ελάχιστης συνολικής διάρκειας 10 
ανθρωποημερών ανά έτος, με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων υγιούς ανάπτυξης της και 
πραγματοποίησης των στόχων της. 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι:
 Υπηρεσίες Marketing 
 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 
 Υπηρεσίες για την υιοθέτηση Νέων Τεχνολογιών 
 Υπηρεσίες πρόσβασης σε πηγές Χρηματοδότησης 

Το κόστος των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στο αντίτιμο που καταβάλλει η κάθε επιχείρηση μηνιαία 
στα πλαίσια της αμοιβής για την συνεργασία της με την Θερμοκοιτίδα.
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 Πρόκειται για πρωτοβουλίες Ιδρυμάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, ιδίως σε νέες και υψηλές 
τεχνολογίες, από νέες και υπάρχουσες επιχειρήσεις.

 H δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα 
εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας και θα είναι οικονομικά 
βιώσιμες και ανεξάρτητες όταν εγκαταλείψουν τους χώρους 
των θερμοκοιτίδων του Πάρκου.

 Παροχή δυνατότητας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες .

 Ουσιαστική διασύνδεση του παραγωγικού και βιομηχανικού 
χώρου με τον Ερευνητικό και Πανεπιστημιακό ιστό.
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 Προωθούν τη συνεργασία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων, για:
 Την αξιοποίηση των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην παραγωγική 

διαδικασία, είτε με τη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, είτε με 
την υιοθέτηση παραγωγικών μεθόδων, είτε με την υιοθέτηση νέων 
συστημάτων διανομής και χρηματοδότησης.

 Την εκκίνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίησή τους στην 
παραγωγή, το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

 Τον τεχνικό έλεγχο των προϊόντων από πιστοποιημένα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου και την πιστοποίησή τους.

 Την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών που απαιτούν εξοπλισμό, γνώσεις 
και τεχνογνωσία που δε διαθέτουν ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 Τα Γραφεία Διαμεσολάβησης δεν είναι υπηρεσίες της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, αλλά ανεξάρτητοι φορείς που ιδρύονται από κοινού 
με τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους φορείς 
επιχειρηματικότητας και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ισορροπία στη διοίκηση και τον έλεγχό τους.

Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 13



 Απευθύνεται:
 Στους επιστήμονες που έχουν ερευνητικά ενδιαφέροντα.
 Στις Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να διεξάγουν έρευνα 

για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.
 Στους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου.
 Στους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

 Διοργανώνει ερευνητικά προγράμματα για 
λογαριασμό τους.

 Εκπονεί ειδικές μελέτες που δεν είναι δυνατό να 
εκπονηθούν από Μελετητικά Γραφεία.
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