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Β.1  Πθνπηκφηεηα πινπνίεζεο θαη ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο 

Β.1.1  Πθνπηκφηεηα πινπνίεζεο παξέκβαζεο γηα ηελ ελίζρπζε clusters 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

Ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ (ην ιηαληθφ θαη ρνλδξηθφ εκπφξην, θαζψο θαη ην εκπφξην, ε 

ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ), παξά ηελ 

εθηεηακέλε χθεζε, ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ηάζεηο 

ζπξξίθλσζεο, εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην ππιψλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

απμάλνληαο κάιηζηα ηε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε1. 

Πχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΙΠΡΑΡ γηα ην έηνο 

2006, ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ αληηζηνηρνχζε ην 34% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 42% ηνπ ηδίξνπ πνπ απηέο πξαγκαηνπνίεζαλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξνεγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Α’ 

παξαδνηένπ ηεο παξνχζαο κειέηεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα αθφινπζα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε δηάξζξσζε θαη ηηο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ:  

 Ν θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θπξηαξρείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζνχπεξ 

κάξθεη, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο κε παλειιαδηθά δίθηπα 

θαηαζηεκάησλ, κηθξφηεξεο αιπζίδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

ή ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο κεκνλσκέλσλ θαη κηθξνχ 

κεγέζνπο (νηθνγελεηαθψλ) εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ δέρεηαη ηηο 

κεγαιχηεξεο πηέζεηο ηνπ εγρψξηνπ θαη εηζαγφκελνπ αληαγσληζκνχ. 

 Πηνλ θιάδν ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο ζπγθξηηηθά 

δηεπξπκέλνο αξηζκφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη θαη 

ε ζρεηηθά ηζνκεξή δηαζπνξά ηνπ ηδίξνπ ζηηο κηθξφηεξεο θαη κεζαίεο ηάμεηο 

κεγέζνπο, σζηφζν κε ζεκαληηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο ζπγθέληξσζεο θαη 

έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επηκέξνπο αγνξέο, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζαθείο 

ηάζεηο δηακφξθσζεο νιηγνπσιηαθψλ δνκψλ. 

 Ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ εκθαλίδεη έλα ζρεηηθά πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο πνπ 

απνδίδεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεγάισλ νκίισλ αληηπξνζσπείαο – 

εηζαγσγήο απηνθηλήησλ, αιιά θαη έλα αμηφινγν δπλακηθφ επηρεηξήζεσλ 

                                                 
1  Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ΔΙΠΡΑΡ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ άλσ ησλ 15 εηψλ θαηά θιάδν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπκκεηνρή ησλ θιάδσλ ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηεο 

επηζθεπήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε, απμήζεθε απφ 

1,87% ην δ’ ηεηξάκελν ηνπ 2007 ζε 18,4% ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν ηνπ 2011. 
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«κεζαίνπ» κεγέζνπο πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ θαη αλεμάξηεηνπο εκπφξνπο – dealers, 

κε εκθαλείο ηάζεηο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ θαη ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ κεηαβάιινληαη 

ζπλερψο, κε θπξίαξρεο κνξθέο ηελ είζνδν κεγάισλ πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, αιιά θαη ηε ζπλερή επέθηαζε 

ησλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, πνπ νδεγνχλ ζηελ έληαζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζε βάξνο 

ησλ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε κεξηδίσλ αγνξάο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο.  

 Ξαξάιιεια, παξαηεξείηαη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο κεξηδίσλ αγνξάο θαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ησλ κεγάισλ εγρψξησλ θαη πνιπεζληθψλ αιπζίδσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επέθηαζή ηνπο ζε λέεο κνξθέο ζεκείσλ πψιεζεο (ππεξαγνξέο 

θαη πνιπθαηαζηήκαηα), αιιά θαη ζε δίθηπα κηθξφηεξσλ ζε επηθάλεηα 

θαηαζηεκάησλ, κε έκθαζε ζε βαζηθά θαηαλαισηηθά είδε, πεξηνξίδνληαο ην 

πξνλνκηαθφ πεδίν δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπνπ θαηαγξάθεηαη ζπλερήο ζπξξίθλσζε 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, εληείλνληαη πεξαηηέξσ νη 

αληαγσληζηηθέο πηέζεηο εηο βάξνο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ε 

βησζηκφηεηα απεηιείηαη άκεζα ιφγσ ησλ κηθξψλ κεγεζψλ ηδίξνπ πνπ 

επηηπγράλνπλ.  

 Απνηέιεζκα απηψλ ησλ εμειίμεσλ απνηειεί ε κείσζε ηεο αλαινγίαο ησλ πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηηο πνιχ κηθξέο θαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε κεγαιχηεξα ζρήκαηα, κε αχμεζε ηνπ κέζνπ 

κεγέζνπο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Πην πεξηβάιινλ απηφ, νη ζπλεξγαζίεο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε κνξθή ηεο 

δηθηχσζεο ή ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) απνηεινχλ κηα δηέμνδν 

πξνθεηκέλνπ νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

ζπγθπξίαο. 

Ρηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ήδε εκθαληζηεί νξηζκέλεο κνξθέο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη 

δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαζηψλ, κε ηε κνξθή νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ 
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κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ νινθιήξσζεο θαη επίπεδν νξγάλσζεο. Νη δηαζπλδέζεηο απηέο αλαπηχζζνληαη 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εμειίμεηο θαη ηάζεηο ηεο 

αγνξάο (π.ρ. σο πξνο ηελ πξνζαξκνγή ζε ζχγρξνλα κνληέια ιηαληθήο πψιεζεο), αιιά 

θαη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο πξνθιήζεσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο.  

Βαζηθέο κνξθέο απηψλ ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαζηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη 

ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ απνηεινχλ νη θνηλνπξαμίεο θαη νη πξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί 

επηρεηξήζεσλ, νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ, ηα δίθηπα franchise, ηα άηππα δίθηπα, ηα 

«εηθνληθά» δίθηπα επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νη δηθηπψζεηο κε ηε κνξθή ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters).  

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο δηθηπψζεηο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο 

απζφξκεηα απφ δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη αθνξνχλ ηφζν ζηε ζπλεξγαζία ακηγψο 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. ΔΙΝΚΑΠ θαη ζπλεηαηξηζκνί θαηαζηεκάησλ ειεθηξηθψλ 

εηδψλ), φζν θαη κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. βηνηερληψλ μχινπ θαη επίπινπ) ή 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. θαξκαθεία, μελνδνρεία, πδξαπιηθνί / 

ειεθηξνιφγνη). Δληνχηνηο, ζε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο 

ζπλεξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειψλ, φπσο ηελ νξγάλσζε θνηλψλ πξνκεζεηψλ, ηε δηαλνκή θαη ηελ 

ιηαληθή πψιεζε.  

Ζ δεκηνπξγία δνκψλ επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ κε ηε 

κνξθή ησλ clusters (κε πιήζνο θαη εχξνο ζπκκεηερφλησλ, ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ θαη εμεηδίθεπζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο), δελ επλνήζεθε ηδηαίηεξα ζην 

παξειζφλ, ηφζν ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη ιφγσ ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ππήξμε ε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, φπνπ 

βαζηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο εθηηκάηαη φηη απνηέιεζαλ ην πνιχ κηθξφ κέγεζνο 

ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ν νηθνγελεηαθφο θαη εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο 

ηνπο, θαζψο θαη ε λννηξνπία, ε έιιεηςε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη ε αδπλακία αληίιεςεο ηεο 

θνηλήο σθέιεηαο εθ κέξνπο ησλ κηθξψλ επηρεηξεκαηηψλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δηθηπψζεσλ δηαθξίλεηαη επίζεο έλα έιιεηκκα σο 

πξνο ηελ θάζεηε νινθιήξσζή ηνπο θαη έλα κε νινθιεξσκέλν θάζκα δπλεηηθψλ 

ζπλεξγηψλ (εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 
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πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ, αιιά 

θαη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ).  

Ζ κεηάβαζε ησλ άηππσλ δηθηπψζεσλ, ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ινηπψλ κνξθψλ 

ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηεχζπλζε δεκηνπξγίαο κφληκσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, αιιά 

θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζρεκαηηζκψλ κε ηε κνξθή ησλ clusters απνηειεί ζπλεπψο έλα 

δεηνχκελν, ελψ επλνείηαη ζήκεξα απφ ηηο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΚΚΔ 

ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ: ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο θαη ηνλ εληεηλφκελν αληαγσληζκφ πνπ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηηο κηθξφηεξεο θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, ηηο αλάγθεο ηήξεζεο απμεκέλσλ απνζεκάησλ θαη 

θεθαιαίσλ θίλεζεο, ηηο ειιείςεηο γλψζεσλ θαη ηελ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ησλ 

εμειίμεσλ ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη εκπνξίαο (π.ρ. ειεθηξνληθφ 

εκπφξην).  

Δπηζεκαίλεηαη, φηη σο ζπλεξγαηηθφο ζρεκαηηζκφο ππφ ηελ επξεία έλλνηα λνείηαη «κηα 

νκάδα επηρεηξήζεσλ, ζπλαθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηδξπκάησλ κε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα, ηα νπνία έρνπλ επηηχρεη κηα ηάμε κεγέζνπο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα 

αλαπηχζζνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξνγλσκνζχλε, ππεξεζίεο, πφξνπο, πξνκεζεπηέο θαη 

δεμηφηεηεο»2. Πηνλ ρψξν ηνπ εκπνξίνπ, νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί κπνξεί λα 

αλαπηπρζνχλ είηε κε ηε κνξθή κηθηψλ clusters, φπνπ ζπκκεηέρνπλ εκπνξηθέο θαη ινηπέο 

επηρεηξήζεηο (κεηαπνηεηηθέο, παξνρήο ππεξεζηψλ), είηε ακηγψο εκπνξηθψλ, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ζπζπεηξψζεσλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. 

Ζ ζθνπηκφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ clustering ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηεο θξίζηκεο κάδαο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απαηηείηαη π.ρ. γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηελ αχμεζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ηε δηεθδίθεζε κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ αγνξάο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θάησ απφ έλα θνηλφ brand name πνηφηεηαο, ηνλ 

εθνδηαζκφ κε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ, ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

logistics, ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο, ηε βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Ιακβάλνληαο σο θνηλφ παξαλνκαζηή απηψλ ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

                                                 
2  Νξηζκφο πνπ δίλεηαη ζην ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν 

«The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main 

statistical results and lessons learned», SEC(2008)2637. 
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ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπξάηηνπλ ζε έλαλ ζπλεξγαηηθφ ζρεκαηηζκφ, ε βειηίσζε απηή 

κπνξεί λα πξνέιζεη κέζα απφ έλα πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ νξηδφληηαο θαη θάζεηεο 

ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα: 

 Θνηλέο ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

κειψλ ηνπ δηθηχνπ (ζπκκεηνρή ζε ειιεληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο, ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, θνηλέο δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο θιπ.). 

 Θνηλή εκπνξία θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ (π.ρ. δεκηνπξγία 

πξντφλησλ private label ηνπ δηθηχνπ). 

 ηνζέηεζε θνηλψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο 

πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπ δηθηχνπ (πξνζθνξά εθπησηηθψλ θνππνληψλ, 

έθδνζε εθπησηηθήο θάξηαο, παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο παηδηψλ ή parking 

θιπ.). 

 Γεκηνπξγία θνηλψλ εθζέζεσλ πξνβνιή ή / θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ 

κειψλ. 

 Ξαξνρή εγγπήζεσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο - 

κέιε. 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ (δηνξγάλσζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο).  

 Θνηλή ρξήζε απνζεθψλ ή θνηλή ζπλεξγαζία κε εηαηξίεο απνζήθεπζεο θαη 

δηαλνκήο (logistics), ζηηο νπνίεο απνζεθεχνληαη θαη δηαλέκνληαη πξντφληα 

απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ.  

 Γηαπξαγκάηεπζε θαη νξγάλσζε θνηλψλ πξνκεζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηελέξγεηαο εηζαγσγψλ. 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θνηλψλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ (π.ρ. ECR, 

ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο, νξγάλσζεο απνζεθψλ θ.α.). 

 Έιεγρνο πνηφηεηαο πξντφλησλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνκεζεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ξαξνρή ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε (π.ρ. γηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ηε δηαρείξηζε θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θ.α.). 
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 Ξαξνρή ηερληθήο θαη νξγαλσηηθήο βνήζεηαο (π.ρ. ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή 

ππνζηήξημε, κε ζηφρν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

– κειψλ). 

 Αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. 

 Γηεμαγσγή θνηλψλ έξγσλ έξεπλαο αγνξάο, αλάιπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θιπ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πξνσζείηαη θαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

δηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη πξνζθέξνπλ έλα γφληκν ζπλδπαζκφ 

επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ νη επξσπατθέο ΚΚΔ ζηνλ 

εληεηλφκελν δηεζλή αληαγσληζκφ3.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε εηδηθφηεξα ην 2006 ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο επξείαο 

βάζεο4, κε ηελ νπνία φξηζε ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) 

ζηελ Δπξψπε σο κία απφ ηηο ελλέα ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επηηπρή 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ δεκνζίεπζε ελφο επξσπατθνχ κλεκνλίνπ γηα ηνπο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (European Cluster Memorandum)5 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2008 απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ.  

Νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Θνηλφηεηαο (ΠΘΓ) γηα ηε ζπλνρή γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013, πνπ ελέθξηλε ην Ππκβνχιην ζηηο 6 Νθησβξίνπ 2006, ελζαξξχλνπλ 

ξεηψο ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα πξνσζήζνπλ ηζρπξνχο ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο γηα νηθνλνκηθή κεηαξξχζκηζε. Ρν 

αλαζεσξεκέλν πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο αλαγλσξίδεη επίζεο ηε 

δπλεηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο δεκφζηαο ζηήξημεο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνρνζεηεκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ6. 

                                                 
3  Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Ππκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ Θνηλνβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Νηθνλνκηθή 

θαη Θνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Ξεξηθεξεηψλ «Ξξνο ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ (clusters) παγθνζκίνπ θχξνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», COM/2008/0652 ηειηθφ. 
4  Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Θάλνληαο ηε γλψζε πξάμε: Κηα ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο επξείαο βάζεο 

γηα ηελ ΔΔ», COM(2006) 502 ηειηθφ. 
5  “The European Cluster Memorandum – Promoting European Innovation through Clusters: An Agenda for 

Policy Action”, The High Level Advisory Group on Clusters, 2008. 
6  Βι ηκήκα 5.8 («Δληζρχζεηο γηα ζπκπιέγκαηα θνξέσλ θαηλνηνκίαο») ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία (ΔΔ C 323 ηεο 30.12.2006, ζ. 1) 
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Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

ζηνλ ρψξν ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ εληάζζεηαη ζπλεπψο πιήξσο ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, θαη κε ηελ νπνία θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

παξέρνπλ εληείλνπλ ηε ζηήξημή ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΚΚΔ, θαζψο θαη γηα ηελ επίηεπμε 

κεγαιχηεξεο ζπλέξγηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ ζρεκαηηζκψλ.  

Πην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο ηεο νηθνλνκίαο, λένη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί 

εκθαλίδνληαη κε ην ρξφλν ελψ άιινη ράλνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηνπο. Απηφ 

απνηειεί πγηή δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά θαη νη ζπλεξγαηηθνί 

ζρεκαηηζκνί πνπ δελ απνδίδνπλ δελ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηε δσή κε ηερλεηά κέζα. 

Πρεκαηηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ δίαπιν γηα επηδνηήζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, αθφκα θαη ηελ εκθάληζε λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Νη λέεο πξσηνβνπιίεο γηα ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ 

ζαθέζηαην ζθεπηηθφ πνπ λα βαζίδεηαη ζε επαθξηβψο θαζνξηζκέλα επηρεηξεκαηηθά 

ζπκθέξνληα, ζε πεξηθεξεηαθά πξνηεξήκαηα, ζε εηδηθέο ηθαλφηεηεο, ζε θφκβνπο γλψζεηο 

δηεζλνχο αξηζηείαο θαη ζηε πξφβιεςε ηεο αγνξάο. Ρν δεηνχκελν είλαη εηδηθφηεξα λα 

απνηξαπεί ε αλαπαξαγσγή πξσηνβνπιηψλ γηα ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ 

ειάρηζηε πηζαλφηεηα καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο. 

 

Β.1.2 Γεληθφο θαη Δηδηθνί Πηφρνη ηεο Ξαξέκβαζεο – Γείθηεο παξαθνινχζεζεο 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε 

έκθαζε ζην εκπφξην» απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο κνξθψλ δηθηπψζεσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Νη δηθηπψζεηο ζα ιακβάλνπλ 

νξηδφληηα ή θάζεηε κνξθή θαη ε δεκηνπξγία ηνπο έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπο. 

Πην πιαίζην απηφ, νη Γεληθνί Πηφρνη ηεο Γξάζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 3 θχξηνπο 

Άμνλεο: 

                                                                                                                                            
ην φπνην θαζνξίδεη εηδηθνχο θαλφλεο γηα ηηο επελδπηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο εληζρχζεηο γηα ην 

ζπληνληζκφ ζπκπιεγκάησλ θνξέσλ θαηλνηνκίαο. 
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 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο νπνίεο νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Γηα ηνλ θάζε Γεληθφ ζηφρν ηεο Γξάζεο ηίζεληαη επηκέξνπο Δηδηθνί Πηφρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαησηέξσ: 

Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο ζπλέλσζεο δπλάκεσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο απφ θνηλνχ πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θιπ.  

 Βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ (αχμεζε 

πσιήζεσλ, κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θιπ.).  

 Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο 

θαζψο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπο ζε λέεο αγνξέο. 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξφζβαζε ζηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

 Ξξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο 

ζπλερνχο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πςεινχ βαζκνχ εμεηδίθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο.  
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Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ 

ζηηο νπνίεο νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 Γεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν 

φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο.  

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ/ ηνπηθφ επίπεδν.  

 Γεκηνπξγία πφινπ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ ζε 

εζληθφ/ ηνπηθφ επίπεδν. 

Ξαξάιιεια, ε Γξάζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο πξαθηηθήο ηεο ζχλαςεο κνξθψλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή νξηδφληησλ ή θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ 

ζαλ έλα εξγαιείν πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ζα 

ζπλδξάκεη ζηε ζηαδηαθή αλφξζσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Γξάζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη Γείθηεο 

Ξαξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμνπλ ην βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γξάζεο. Πην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

αθφινπζσλ Γεηθηψλ:  

Γείθηεο Ρηκή ζηφρνπ 

Αξηζκφο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) πνπ ζα 

εληζρπζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 
 

Αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο ππφ 

δηακφξθσζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (clusters) 
 

Αξηζκφο λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

 

 

Β.1.3   Νθέιε ζπκκεηνρήο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Clusters 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία, φπσο απνηππψζεθε θαη ζην Α’ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπα ή ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο 

(clusters) επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, ηφζν ζηηο ίδηεο, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
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Νη ζπζπεηξψζεηο επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνπλ κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα ζπλεξγηψλ 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη ζθνπηκφηεηαο, ε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θιπ., πνπ επηηπγράλνληαη 

κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, 

εμνξζνινγηζκνχ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο, θαη έρνπλ σο θνηλφ παξαλνκαζηή ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ζπλέλσζε δπλάκεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο απφ επηρεηξήζεηο κηθξνχ 

ή κεζαίνπ κεγέζνπο, αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο εηαηξίεο, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, 

θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπηθνχο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο, αληηζηαζκίδεη ηα εζσηεξηθά ειιείκκαηα πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη κεηψλεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο επσθεινχληαη 

εηδηθφηεξα νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηηπγράλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηνπο 

πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο εμσηεξηθά, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο, νη νπνίεο ηηο 

επηηπγράλνπλ εζσηεξηθά.  

Ζ δηθηχσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδηθφηεξα, κε θάζεηε ή θαη 

νξηδφληηα δηαζχλδεζε, πξνζδίδεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ κέζσ ηεο ζπλέλσζεο θαη ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ δπλάκεψλ ηνπο λα δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμήο 

ηνπο, αληαπνθξηλφκελεο ζηηο εμειίμεηο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο (π.ρ. σο πξνο ηελ 

πξνζαξκνγή ζε ζχγρξνλα κνληέια ιηαληθήο πψιεζεο), θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

βησζηκφηεηά ηνπο ζε έλα πεξηβάιινλ εληεηλφκελσλ πηέζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ, εηδηθά 

ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο χθεζεο. 

Πην πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε δίθηπα θαη ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο ζπληείλεη:  

 ζηελ εθκεηάιιεπζε εζσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, κε 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν,  

 ζηε δεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζην επξχηεξν γεσγξαθηθφ 

ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ε επηρείξεζε,  
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 ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο σο κέζν βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

σλ επηρεηξήζεσλ, 

 θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ βηψζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεκάησλ, ηθαλά λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Πην βαζκφ πνπ νη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί θαηαζηνχλ απνδέθηεο θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δχλαηαη επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ 

ηελ πινπνίεζε ησλ θνηλψλ ελεξγεηψλ θαη επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ππλνιηθά, θαη βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα 

βαζηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπζπείξσζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην πιαίζην δηθηχσλ ή ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηα 

αθφινπζα ζεκεία:  

Νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Αχμεζε πσιήζεσλ θαη κεξηδίσλ αγνξάο: Ζ αλάπηπμε θνηλψλ ελεξγεηψλ  

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, παξάιιεια κε ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο απφ ηελ έληαμε ζε έλα θνηλφ ζήκα – brand name 

πνηφηεηαο ή private label, κπνξνχλ λα ζπληείλνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ξξνζέιθπζε δήηεζεο: Ζ πςειή ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ 

ζε ηνπηθέο ζπζηάδεο ιεηηνπξγεί ειθπζηηθά γηα ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, ελψ θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο κέζα απφ έλα θνηλφ ζήκα 

θαη ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα πξνζειθχζεη πξφζζεηε δήηεζε γηα ηα 

πξντφληα / ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δπθνιφηεξε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο: Ζ ζπλάζξνηζε ησλ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ επηηξέπεη ηε δηείζδπζε ζε αγνξέο – εγρψξηεο ή 

ηνπ εμσηεξηθνχ – πνπ κεκνλσκέλα ε θάζε επηρείξεζε δελ ζα κπνξνχζε λα 

επηηχρεη. 

 Γηάρπζε πιεξνθφξεζεο θαη αλάπηπμε γλψζεο: Ζ δηθηχσζε δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ, ελζαξξχλνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ, ηε ρξήζε 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε 
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Νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

 Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο: Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην πιαίζην δηαζχλδεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, π.ρ. εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) ή ε-

επηρεηξείλ (e-business) ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζηελ αχμεζε ηεο 

επειημίαο θαη ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο. 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ: 

Νη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο θαη πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζπληείλεη ζηελ εμέιημε ζέζεσλ εξγαζίαο πςεινχ 

βαζκνχ εμεηδίθεπζεο, πξνάγνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ απαζρνινχκελνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη ζηε ζπζζψξεπζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ απφ θνηλνχ νη ζπκκεηέρνπζεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Ξξφζβαζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ: Ζ ζπιινγηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ δηακνξθψλεη 

θαιχηεξνπο φξνπο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο ή επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, 

θαζψο θαη παξνρήο εγγπήζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεπθνιχλζεσλ (π.ρ. 

δηαπξαγκάηεπζε θνηλψλ φξσλ ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ 

θίλεζεο).  

 Ξξφζβαζε ζηελ θαηλνηνκία: Κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο 

ησλ πφξσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

θαη παλεπηζηήκηα, νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

θαηλνηνκία. 

 Βειηίσζε δηαπξαγκαηεπηηθήο ηθαλφηεηαο: Κέζσ ηεο ζπλέλσζεο δπλάκεσλ 

(νκαδηθέο αγνξέο), νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πςειφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

 Δπίηεπμε νξγαλσηηθψλ / ιεηηνπξγηθψλ βειηηψζεσλ: Νθέιε νξγαλσηηθψλ / 

ιεηηνπξγηθψλ βειηηψζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θνηλή 

νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ (logistics), ηε 

δεκηνπξγία απνζεθψλ ή εθζεζηαθψλ ρψξσλ θνηλήο ρξήζεο, ηελ ππνζηήξημε 

ησλ κεραληζκψλ δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ θνηλή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ECR, 

παξαγγειηνιεςίαο θιπ. 

Νη εκπεηξηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ, φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο παξνπζηάδεηαη 

αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη 
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επηρεηξήζεηο δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θάπνηα κνξθή πξνδηαγεγξακκέλεο ή άηππεο 

ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγνχλ ζρεκαηηζκνχο θξίζηκεο κάδαο. Έρεη αλαγλσξηζηεί, φηη νη 

ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηνπηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηε 

δεκηνπξγία ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.  

Γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη θνηλσλίεο εληνπίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα νθέιε 

απφ ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ: 

Νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο 

 Γεκηνπξγία ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο: Ζ ιεηηνπξγία 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα πξνζδψζεη δπλακηθή 

αλάπηπμεο θαη εμσζηξέθεηαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία (π.ρ. κέζα απφ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ηνπηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο), θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο πξνζέιθπζεο λέσλ 

επελδχζεσλ θαη εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

 Ξξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπηθήο παξαγσγήο: Ζ ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ κηαο πεξηνρήο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εληζρπκέλε 

πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, δηαζθαιίδνληαο 

ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο πξνέιεπζεο ηνπο, θαζψο θαη θαιχηεξεο 

πξνυπνζέζεηο πξνψζεζεο ζηηο αγνξέο κέζα απφ πθηζηάκελα θαη λέα θαλάιηα 

δηαλνκήο.   

 Δλίζρπζε ηνπ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» θαη πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο  

/ θαηλνηνκίαο: Ζ ιεηηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε κηα πεξηνρή ζπληειεί 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο («θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ») κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ, επηκειεηεξίσλ θιπ., ελψ 

ε  επίηεπμε ηεο ζπιινγηθήο κάζεζεο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο ζην ηνπηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

 Αχμεζε ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ: Ζ 

επίηεπμε πνιιαπιαζηαζηηθψλ σθειεηψλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο απμάλεη ηηο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, είηε ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο, είηε ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

επσθεινχληαη έκκεζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπξφζζεηα νθέιε πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ζπζζψξεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη ηελ 

αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
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Β.2  Θιάδνη, κνξθέο θαη ηξφπνη δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Β.2.1  Δπηινγή ψξηκσλ θιάδσλ γηα ην ζρεκαηηζκφ clusters 

Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ (Clusters) κφληκνπ ραξαθηήξα ζην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ. κε γεληθφ ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ρα πξνηεηλφκελα clusters πξέπεη λα έρνπλ ζαθή ζηφρεπζε ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα, είηε πξνο ηελ παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ, είηε πξνο ηε 

δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ cluster θνηλψλ πάγησλ ππνδνκψλ 

(θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα πνηφηεηαο, απνζεθεπηηθνί ρψξνη, κεραλνινγηθφο 

θαη εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο). Ππκπιεξσκαηηθά, δχλαηαη λα εληζρπζνχλ θαη 

εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

cluster (πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ).    

Πην πιαίζην απηφ, ε έκθαζε ηεο ζηήξημεο δίλεηαη αθελφο ζε ψξηκνπο θαη αλαδπφκελνπο 

ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπσο ηηο άηππεο δηθηπψζεηο, ηα δίθηπα πσιήζεσλ θαη ηηο 

αιπζίδεο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ θαη 

ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη πιεξνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηεμέιημή ηνπο ζε 

δίθηπα κφληκεο θαη νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο ηχπνπ cluster.  

Ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο δίθηπα νξηδφληηα δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην επηρεηξεκαηηθφ αληηθείκελν θαη έρνπλ ζπζηήζεη θνηλφ 

θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ κε ηε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο 

θ.α., ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο σο ηζφηηκα κέιε.  

Ξξννπηηθέο πεξαηηέξσ κεηεμέιημήο ηνπο σο δηθηχσλ κφληκεο θαη νξγαλσκέλεο 

ζπλεξγαζίαο ηχπνπ cluster, π.ρ. κε ηελ επέθηαζε ηεο νξηδφληηαο ή / θαη θάζεηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλν 

θάζκα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, εκθαλίδνπλ νη αθφινπζνη ψξηκνη ζπλεξγαηηθνί 

ζρεκαηηζκνί κε εκπνξηθφ αληηθείκελν πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα: 

 Ξξνκεζεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ & 

πνηψλ πνπ έρνπλ σο βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ θνηλή νξγάλσζε 

ηεο πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχνληαη. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη Ξξνκεζεπηηθνί Ππλεηαηξηζκνί ησλ Ξαληνπσιψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε ρψξα, ν Διιεληθφο Όκηινο Αιπζίδσλ Πνχπεξ 
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Κάξθεη (ΔΙΝΚΑΠ) πνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη 

κεζαίνπ κεγέζνπο, κε 39 επηρεηξήζεηο κέιε ζήκεξα, ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ & πνηψλ. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Διιεληθή Γηαηξνθή COOP A.E. (ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη ζπλεηαηξηζκνί παληνπσιψλ, αγξνηηθνί θαη 

θαηαλαισηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη  κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο), θαη 

παιαηφηεξα ηα ζνχπεξ κάξθεη ηεο αιπζίδαο ΑΘΖΛΑ Market πνπ ζπζηήζεθαλ 

απφ πξνκεζεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο παληνπσιψλ ηεο Αηηηθήο. 

 Ππλεηαηξηζκνί Δκπνξηθψλ Θαηαζηεκάησλ Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ, κε αληηθείκελν ηελ 

θνηλή πξνκήζεηα ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηα κέιε – 

αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα θνηλφ ζήκα 

θαη κε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ Electronet, Expert, Δηθφλα 

& Ήρνο, ΠΔΖΝΠ – Euronics θ.α. 

 Γίθηπα παξαγσγψλ / θαηαζθεπαζηψλ, κε αληηθείκελν ηελ θνηλή πξνβνιή, 

πξνψζεζε θαη εκπνξία ησλ πξντφλησλ ηνπο (π.ρ. κε ηε ιεηηνπξγία θνηλψλ 

εθζέζεσλ πψιεζεο), αιιά θαη ηελ θνηλή ρξήζε απνζεθψλ θαη πξνκήζεηα 

πξψησλ πιψλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα Θέληξα Δπίπινπ πνπ 

ζπζηήζεθαλ απφ εξγνζηάζηα – βηνηερλίεο επίπινπ («Θέληξν Δπίπινπ 40», «120 

Δλσκέλα Δξγνζηάζηα», «Δπηπινθίλεζε», «Αηηηθφ Θέληξν Δπίπινπ», «Έλα θαη 

Έλα», «Θέληξν Δπίπινπ 45»), θαζψο θαη ην «Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Ξξντφλησλ 

Διαηφιαδνπ Θξήηεο (ΓΔΞΔΘ)» γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο θαη δηάζεζεο ηνπ 

ηνπηθά παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ ζε εζηηαηφξηα, θαηαζηήκαηα εκπνξίαο 

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη εξγαζηήξηα / βηνηερλίεο παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ. 

 Ξξνκεζεπηηθνί Ππλεηαηξηζκνί Φαξκαθνπνηψλ, κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε ησλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηεο δηαλνκήο θαξκάθσλ ζηα θαξκαθεία, θαζψο θαη ηελ 

παξνρή ινηπψλ νξηδφληησλ ππεξεζηψλ, φπσο ηελ παξνρή ινγηζκηθνχ 

νξγάλσζεο ηεο απνζήθεο ησλ θαξκαθείσλ θαη ειεθηξνληθήο 

παξαγγειηνιεςίαο, ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ (π.ρ. γηα λέα 

θάξκαθα θηι.) θιπ. Πηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζπλνιηθά 29 

ζπλεηαηξηζκνί κε 25.000 πεξίπνπ κέιε θαξκαθεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

Ξξνκεζεπηηθφο Ππλεηαηξηζκφο Φαξκαθνπνηψλ Αηηηθήο κε 1.300 κέιε .  
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 Ξξνκεζεπηηθνί – Θαηαλαισηηθνί Ππλεηαηξηζκνί Δγθαηαζηαηψλ δξαπιηθψλ θαη 

Ζιεθηξνιφγσλ, κε αληηθείκελν ηελ ιεηηνπξγία δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εγθαηαζηαηψλ πδξαπιηθψλ / ειεθηξνιφγσλ, αιιά θαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επξχηεξνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Πηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα δίθηπν θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εηδψλ χδξεπζεο, 

ζέξκαλζεο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πγηεηλήο (ππφ ηελ θνηλή επσλπκία «πδξψ») απφ 

ηνπο ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πδξαπιηθψλ – κέιε ηεο ΞΝΠΔΓ7, θαζψο θαη 

δίθηπα θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ηνπηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ειεθηξνιφγσλ – κέιε ηεο ΞΝΠΔΖ8, κε δηαθνξεηηθέο επσλπκίαο 

(π.ρ. θαηαζηήκαηα ΠΔΖΙΔ ζηελ Αηηηθή, «Ζιεθηξνζπλεηαηξηθή» ζηελ Θξήηε, 

«Φσηνξξνή» ζηα Ησάλληλα θιπ.). 

 Ξξνκεζεπηηθά Γίθηπα Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, κε αληηθείκελν ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Πηελ Διιάδα έρεη ζπζηαζεί κέρξη 

ζήκεξα κφλν ε εηαηξία Leading Tourism Cluster. 

Θξίζηκεο παξάκεηξνη ηεο κεηεμέιημεο απηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ απνηεινχλ ε δηεχξπλζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπο (π.ρ. θνηλά πξνγξάκκαηα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κέιε, 

ηερληθή εθπαίδεπζε εξγαδφκελσλ, εθαξκνγή θνηλψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη 

πηζηνπνίεζεο, θνηλέο ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θ.α.), θαζψο θαη ε επέθηαζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θιπ. θνξείο, ε ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ, π.ρ. εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-

commerce) θαη ε-επηρεηξείλ (e-business) πνπ ζπλεπάγνληαη ηε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρεο 

επηρεηξήζεηο / θνξείο θ.α.  

Πην πιαίζην απηφ, ε κεηεμέιημε ησλ ζρεκαηηζκψλ κπνξεί λα αθνξά ηελ επέθηαζε ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ (νξηδφληηα δηθηχσζε), κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο γηα ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, θιπ. 

Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ κε ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο (θάζεηε 

δηθηχσζε), κε ζθνπφ ηελ παξνρή ελφο νινθιεξσκέλνπ θάζκαηνο ππεξεζηψλ θαη ηελ 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε αλά θαηεγνξία αγαζψλ, ηελ ππέξβαζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ 

πξνκεζεπηηθψλ αιπζίδσλ, αιιά θαη ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο.  

                                                 
7  Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ππλεηαηξηζκψλ Δγθαηαζηαηψλ δξαπιηθψλ. 
8  Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Πσκαηείσλ Δξγνιεπηψλ Ζιεθηξνιφγσλ. 
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Ξαξάιιεια, πξνθχπηνπλ πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

κέζα απφ ηηο ηάζεηο επηιεθηηθψλ γεσγξαθηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αζηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο, θαη εηδηθφηεξα ηηο αλαδπφκελεο 

ηνπηθέο ζπκπξάμεηο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Νη ρσξηθέο ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ 

ηνπ ιηαληθνχ θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ δηαθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο 

κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο, πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή δήηεζε, θαη ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ζχιαθεο ζπγθέληξσζεο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην αληηθείκελν, φπσο ηα θαηαζηήκαηα θηγθαιεξίαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο νδνχ Αζελάο θαη ηα θαηαζηήκαηα κπαραξηθψλ ζηελ νδφ Δπξηπίδνπ, αιιά 

θαη νη εηαηξίεο κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ ζηνλ Βνηαληθφ, 

ή πιένλ πξφζθαηα ζην Θξηάζην πεδίν πνπ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά δψλε 

δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ θ.α. 

Πήκεξα παξαηεξνχληαη επίζεο λέεο απηνγελείο ηάζεηο εληνπηζκέλεο ρσξηθήο 

ζπγθέληξσζεο επηρεηξήζεσλ ηεο αζηηθήο νηθνλνκίαο ζηηο κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο 

(Αζήλα, Θεζζαινλίθε), αιιά θαη ζε κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο (Ξάηξα, Βφινο, 

Ζξάθιεην). Πε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θπξίσο άηππεο ζπλεξγαζίεο θαη δηθηπψζεηο 

ηνπηθψλ ζπκπξάμεσλ ή ζπζηάδσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο 

απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ πξνθαιεί 

ζηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ πνιπθέληξσλ (malls) ζηνλ 

αζηηθφ ρψξν θαη ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαληθήο. 

Αλαδπφκελνη ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο πξνθχπηνπλ ζπρλά απφ 

πξσηνβνπιίεο ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, θαζψο θαη ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

αζηηθνχ ηζηνχ. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξσηνβνπιία ηνπ Δκπνξηθνχ 

Ππιιφγνπ Ξεηξαηά γηα ηελ έθδνζε ηεο «θάξηαο πξνλνκίσλ», κε ηελ νπνία παξέρνληαη 

εθπηψζεηο ζηα ζπκβεβιεκέλα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ 

Ξεηξαηά, θαη κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζηελ ηνπηθή αγνξά 

θαη ηελ πξνβνιή ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Πηελ ίδηα θαηεχζπλζε ιεηηνπξγεί θαη ν ζεζκφο ησλ «αλνηθηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ» 

(Open Mall / Street Mall) πνπ πξνσζείηαη απφ ηελ Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ 

Δκπνξίνπ. Ρα αλνηθηά εκπνξηθά θέληξα πεξηιακβάλνπλ ηα θαηαζηήκαηα ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ εκπνξηθψλ δξφκσλ κηαο πεξηνρήο, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

παξεκβάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεξγείσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, π.ρ. αλαπιάζεηο 

θαη ζήκαλζε, ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο (δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, 
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εγθαηάζηαζε infokiosk, δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ), 

πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο αγνξψλ θαη ελεκέξσζεο γηα εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο, 

ππνδνκέο εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ πειαηψλ (ζεκεία WiFi, ρψξνη 

απαζρφιεζεο παηδηψλ, ρψξνη ζηάζκεπζεο) θιπ. 

Νη παξαπάλσ ζπκπξάμεηο – πθηζηάκελεο ή δπλεηηθέο – πξνζθέξνπλ επίζεο 

δπλαηφηεηεο κεηεμέιημεο ζε ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηχπνπ cluster, κέζα απφ ηε 

δέζκεπζε ησλ κειψλ ζην θνηλφ εγρείξεκα (δεκηνπξγία θνηλνχ θνξέα δηαρείξηζεο), ηε 

δηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ κε ππνζηεξηθηηθνχο / ζπκπιεξσκαηηθνχο θνξείο 

(Ξαλεπηζηήκηα, εηαηξίεο logistics, ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θνξείο εθπαίδεπζεο 

θ.α.) θαη ηελ επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ). 

Πηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο απνηππψλνληαη δπλεηηθά ζελάξηα αλάπηπμεο 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε εκπνξηθφ αληηθείκελν, νη νπνίνη αλαδχνληαη κέζα απφ 

πθηζηάκελεο ή δπλεηηθέο κνξθέο άηππεο ζπλεξγαζίαο ή πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο 

δηθηχσζεο επηρεηξήζεσλ, είηε γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλσλ, είηε κε ραξαθηεξηζηηθά 

ρσξηθήο ζπγθέληξσζεο. 

 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα (ζελάξηα) δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ κε 

εκπνξηθφ αληηθείκελν:  

Ξαξάδεηγκα 1: 

Γίθηπν θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο πξντφλησλ εληαίαο «ηαπηφηεηαο» (π.ρ. 

πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, ΞΝΞ, ΞΓΔ, πξντφλησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πξντφλησλ «απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ» θιπ.) 

Αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 Δθαξκνγή θνηλνχ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο πξνέιεπζεο / πνηφηεηαο 

πξντφλησλ. 

 Έλδεημε ηεο «ηαπηφηεηαο» ησλ πξντφλησλ κε ρξήζε θνηλνχ ζήκαηνο 

πηζηνπνίεζεο πξνέιεπζεο / πνηφηεηαο. 

 Γπλαηφηεηα δηαλνκήο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label). 

 Θνηλή αλαδήηεζε θαη πξνκήζεηα πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο / Πχλαςε 

ζπκθσληψλ δηαλνκήο πξντφλησλ «ηαπηφηεηαο» κε παξαγσγνχο / 

ρνλδξέκπνξνπο ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δίθηπν.  

 Ξξνβνιή θαηαζηεκάησλ κε ρξήζε θνηλήο επσλπκίαο / ζήκαηνο πνηφηεηαο. 
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Κέιε: 

 Θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ εκπνξίνπ. 

 Βηνηερλίεο / παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ξξνκεζεπηηθέο επηρεηξήζεηο (ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ). 

 Φνξείο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 Ινηπέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. απνζήθεπζεο, δηαλνκήο / 

logistics, πξνβνιήο & πξνψζεζεο). 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαδπφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απηήο ηεο 

κνξθήο ζηελ Διιάδα: 

 Διιεληθή Γηαηξνθή COOP A.E. 

 «Ξαληνπσιείν Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο» 

 Βηνινγηθφο Θχθινο Α.Δ. 

Πθνπφο / νθέιε: 

 Γηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ. 

 Αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (κεγαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα, 

δηάζεζε πξντφλησλ επσλπκίαο / πνηφηεηαο / ρξήζε θνηλήο επσλπκίαο & 

ζήκαηνο). 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο πηζηνπνίεζεο, 

 Ξξφζβαζε ζε πξντφληα ρακεινχ θφζηνπο / κείσζε θφζηνπο πξνκήζεηαο. 

Γπλεηηθνί θνξείο Facilitator:  

 Δκπνξηθνί ζχιινγνη. 

 Δπηκειεηήξηα. 

Ξαξαηεξήζεηο: 

Ζ αλάπηπμε δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ δηάζεζεο πξντφλησλ εληαίαο «ηαπηφηεηαο» ζηελ 

Διιάδα απνηεινχλ είηε πξσηνβνπιίεο ζπλεηαηξηζηηθψλ ζρεκάησλ ή θαη ζπκπξάμεηο 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο κε ηε κνξθή ηνπ franchising. 
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Ξαξάδεηγκα 2: 

Γίθηπν θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο εκπνξίαο «ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ» πξντφλησλ (κε 

πξσηνβνπιία παξαγσγψλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο γηα ηε θνηλή 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο). 

Αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ / πξαηήξησλ δηάζεζεο 

«ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ» πξντφλησλ. 

 Ιεηηνπξγία θνηλνχ «ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο» (e-shop) πψιεζεο 

πξντφλησλ. 

 Ξξνβνιή θαηαζηεκάησλ κε ρξήζε θνηλήο ηνπηθήο επσλπκίαο / ζήκαηνο 

πνηφηεηαο. 

 Γηαλνκή θαη ρνλδξηθή εκπνξία πξντφλησλ ηνπ δηθηχνπ ζηελ αγνξά ιηαληθήο. 

 Πρεδηαζκφο θαη ρξήζε θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ζπζθεπαζίαο θαη 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πξντφλησλ.  

 Ξαξαγσγή θαη δηαλνκή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ (έληππα, εηδηθφ νδεγφ κε ηα 

θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη ηα ηνπηθά πξντφληα). 

Κέιε: 

 Ξαξαγσγνί / ζπλεηαηξηζκνί γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 Βηνηερλίεο παξαγσγήο ηνπηθψλ / παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. 

 Δπηρεηξήζεηο δηαλνκήο θαη ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. 

 Φνξείο πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ. 

 Ινηπέο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ. απνζήθεπζεο, δηαλνκήο / 

logistics, πξνβνιήο & πξνψζεζεο). 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαδπφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απηήο ηεο 

κνξθήο ζηελ Διιάδα: 

 Mastiha Shops (Έλσζε Καζηηρνπαξαγσγψλ Σίνπ). 

Πθνπφο / νθέιε: 

 Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζα απφ ηελ αλάδεημε ηεο 

«ηνπηθήο» ηαπηφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

 Γπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (π.ρ. 

ειεθηξνληθφ εκπφξην). 

 Απεπζείαο δηάζεζε παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε ρακειφηεξε ηηκή ρσξίο ηελ 
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παξέκβαζε κεζαδφλησλ. 

 Δπίηεπμε κεγαιχηεξεο πξνβνιήο θαη αλαγλσζηκφηεηαο πξντφλησλ. 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο πηζηνπνίεζεο, 

Γπλεηηθνί θνξείο Facilitator:  

 Ππλεηαηξηζκνί. 

 Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

 Δπηκειεηήξηα. 

Ξαξαηεξήζεηο: - 

 

 

Ξαξάδεηγκα 3: 

Γίθηπν επηρεηξήζεσλ λαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ, ηξνθνδνζίαο θαη εμππεξέηεζεο πινίσλ  

Αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 Ππλδπαζηηθή / ζπκπιεξσκαηηθή εμππεξέηεζε εθνδηαζκνχ & ηξνθνδνζίαο 

πινίσλ. 

 Νξγάλσζε θνηλψλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ εθνδηαζκνχ θαη εηδψλ ηξνθνδνζίαο 

πινίσλ. 

 Δθαξκνγή θνηλνχ ζπζηήκαηνο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Θνηλή δηαρείξηζε θαη θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ. 

 Θνηλή πξνβνιή / πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ εθνδηαζκνχ & ηξνθνδνζίαο ζηηο 

εγρψξηεο θαη μέλεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 

Κέιε: 

 Δπηρεηξήζεηο εθνδηαζκνχ & ηξνθνδνζίαο πινίσλ. 

 Λαπινκεζηηηθά γξαθεία. 

 Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αληαιιαθηηθψλ πινίσλ. 

 Ππλεξγεία επηζθεπήο πινίσλ. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαδπφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απηήο ηεο 

κνξθήο ζηελ Διιάδα: 

 Γελ πθίζηαληαη. 
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Πθνπφο / νθέιε: 

 Γπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο / ζπλδπαζκέλεο εμππεξέηεζεο ηεο δήηεζεο 

εθνδηαζκνχ & ηξνθνδνζίαο πινίσλ (π.ρ. θξνπαδηεξφπινησλ ζην ιηκέλα 

Ξεηξαηψο ή ζθαθψλ αλαςπρήο ζε ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο (καξίλεο) θαη 

ζπκπιήξσζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Ππκβνιή ζηελ πξνζέιθπζε ειιηκεληζκνχ πινίσλ θαη αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ λαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη εμππεξέηεζεο πινίσλ. 

 Αλαδσνγφλεζε ηνπ παξαλαπηηιηαθνχ εθνδηαζκνχ & ηξνθνδνζίαο ζε 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο.  

 Δπίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Κείσζε ηνπ θφζηνπο πηζηνπνίεζεο, 

Γπλεηηθνί θνξείο Facilitator:  

 Δκπνξηθνί Πχιινγνη. 

 Πχιινγνη Δθνδηαζηψλ Ξινίσλ (κέιε ηνπ Ξαλειιελίνπ Ππιιφγνπ Δθνδηαζηψλ 

Ξινίσλ). 

 Δπηκειεηήξηα. 

Ξαξαηεξήζεηο: - 

 

 

Ξαξάδεηγκα 4: 

«Αλνηθηά εκπνξηθά θέληξα» (Open Mall / Street Mall) 

Αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο: 

 Θνηλέο ελέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο (δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, 

εγθαηάζηαζε infokiosk, δηνξγάλσζε θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ).  

 Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε θνηλψλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ (πξνγξάκκαηα 

επηβξάβεπζεο αγνξψλ θαη ελεκέξσζεο γηα εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο, έθδνζε 

bonus / loyalty card ή πηζησηηθήο θάξηαο / cash card ζε ζπλεξγαζία κε 

ηξάπεδα). 

 Θνηλφο ζπληνληζκφο ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Ξαξνρή θνηλψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ πειαηψλ 

(ζεκεία WiFi, ρψξνη απαζρφιεζεο παηδηψλ, ζηάζκεπζε). 
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Κέιε: 

 Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο (θέληξν πφιεο, 

ζχκπιεγκα νδψλ, θεληξηθή νδφο θιπ.). 

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ. 

απνζήθεπζεο, δηαλνκήο / logistics, πξνβνιήο & πξνψζεζεο) 

 Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο / επηζθέπηεο (δηαρεηξηζηέο 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, επηρεηξήζεηο ΡΑΜΗ, δεκνηηθή ζπγθνηλσλία). 

 Σξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ηξάπεδεο). 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαδπφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απηήο ηεο 

κνξθήο ζηελ Διιάδα: 

 «Αλαδσνγφλεζε ηεο εκπνξηθήο αγνξάο ηνπ Ξεηξαηά» (πξσηνβνπιία ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ Ξεηξαηά). 

Πθνπφο / νθέιε: 

 Ξξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο. 

 Αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 

 Κείσζε θφζηνπο εθνδηαζκνχ. 

 Αλάδεημε / αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο (ηδίσο εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηελ εγθαηάιεηςε απφ ηνπο θαηνίθνπο θιπ .  

Γπλεηηθνί θνξείο Facilitator:  

 Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ. 

 Ρνπηθνί Δκπνξηθνί Πχιινγνη. 

 Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Ξαξαηεξήζεηο: - 

 

 

Ξαξάδεηγκα 5: 

Ππλεξγαηηθφο ζρεκαηηζκφο / Γίθηπν ζηνλ ρψξν ησλ ζπλεξγείσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

εκπνξίαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ   

Αληηθείκελα δξαζηεξηνπνίεζεο: 
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 Θνηλή νξγάλσζε πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο αληαιιαθηηθψλ. 

 Ξξφζβαζε ζε ηερληθή πιεξνθνξία θαη εθπαίδεπζε. 

 Θνηλή ρξήζε ειεθηξνληθνχ θαη δηαγλσζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 ηνζέηεζε θνηλψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ.  

 Θνηλή κεηεγθαηάζηαζε ζε ρσξνζεηεκέλεο πεξηνρέο ππνδνρήο ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ηδίσο ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ αλάπιαζεο αζηηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ απνκάθξπλζε νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ) 

 Ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ ΘΡΔΝ. 

 Ξξνβνιή επηρεηξήζεσλ κε ρξήζε θνηλήο επσλπκίαο / ζήκαηνο πνηφηεηαο. 

Κέιε: 

 Αλεμάξηεηα ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ. 

 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ. 

Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα αλαδπφκελσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ απηήο ηεο 

κνξθήο ζηελ Διιάδα: 

 Γελ πθίζηαληαη 

Πθνπφο / νθέιε: 

 Αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ πνπ αζθνχλ νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπηψλ κε ηε ιεηηνπξγία εμνπζηνδνηεκέλσλ δηθηχσλ 

θάζεησλ κνλάδσλ εμππεξέηεζεο (πψιεζε απηνθηλήησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή). 

 Αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ εληείλνληαη ζηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 

 Δπέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

 Βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ (παξνρή 

νινθιεξσκέλνπ παθέηνπ ππεξεζηψλ). 

Γπλεηηθνί θνξείο Facilitator:  

 Ρνπηθνί Πχιινγνη Ηδηνθηεηψλ Ππλεξγείσλ Δπηζθεπήο Απηνθηλήησλ / 

Κνηνζηθιεηψλ. 

 Δπηκειεηήξηα. 
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Ξαξαηεξήζεηο: 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ αλεμάξηεησλ ζπλεξγείσλ επλνείηαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θαλνληζκνχ 1400/2002/ΔΘ γηα ηε δηαλνκή απηνθηλήησλ & 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν απηφ. 

 

 

Β.2.2  Νξγαλσηηθέο κνξθέο θαη πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο clusters 

Ρα cluster είλαη εηεξνγελή ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ θαηάιιεια ζε φηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε 

δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ cluster 

(cluster organisation).  

Ζ ηππηθή δνκή ελφο θνξέα cluster θαη νη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα ζηεξίμνπλ ηνλ ζπλδεηηθφ ξφιν ηνπ cluster θαη ζα δηαζθαιίζνπλ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε. Θα δεκηνπξγεζεί 

έηζη έλα ζηέξεν ππφβαζξν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ε νπνία 

απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηεο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ.  

Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαζνξίδεη ζε έλα βαζκφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα αλαπηχμεη ην 

cluster θαη ζπλεπψο θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε. Νη 

επηρεηξήζεηο – κέιε ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ηαρχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά κέζα 

ζην πιέγκα ηνπ cluster, κε απνηέιεζκα λα νηθνδνκεζεί έγθαηξα κηα εηαηξηθή ηαπηφηεηα 

γηα ην cluster. Δπηπιένλ ε δνκή ηνπ cluster επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

αλάπηπμε. 

Θεληξηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία δφκεζεο ελφο θνξέα cluster απνηεινχλ ε λνκηθή κνξθή 

πνπ ζα ηα πεξηβάιιεη, ε νξγαλσηηθή δνκή (δεμηφηεηεο θαη ηξφπνη επηθνηλσλίαο, 

αξκνδηφηεηεο), ν ζπληνληζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. 

Ζ επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ελφο cluster εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ζηφρν 

θαη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιεγεί. Πε θάζε πεξίπησζε απαληήζεηο ζα πξέπεη λα δνζνχλ 

ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 Ξφζα ζηελά επηζπκνχλ λα εκπιαθνχλ / ζπλεξγάδνληαη νη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ 

cluster; 
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 Ξνηνο είλαη ν ξφινο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ cluster; 

 Ξφζν γξήγνξα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ηα λέα κέιε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

cluster; 

Νη πηζαλέο λνκηθέο κνξθέο είλαη ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο, ηνπ αζηηθνχ  

ζπλεηαηξηζκνχ ή ηεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο). Ζ  Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία έρεη ην πιενλέθηεκα φηη 

δηαζθαιίδεη ηελ απηφλνκε χπαξμε ηνπ θνξέα, ηδξχεηαη ηαρχηαηα θαη είλαη εχθνιε ζηε 

δηαρείξηζή ηεο, δελ ρξεηάδεηαη πςειή δέζκεπζε θεθαιαίσλ απφ πιεπξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην δίθηπν θαη πεξηνξίδεη ηελ επζχλε ησλ εηαίξσλ ζην χςνο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη αθφκα φηη ηα 

θέξδε ηεο εηαηξίαο δελ δηαλέκνληαη ζηνπο εηαίξνπο, αιιά παξακέλνπλ θαη 

επαλεπελδχνληαη ζε απηή (κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο). 

Ν Αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ νπνίνπ ε  

λνκηθή κνξθή θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ. Πηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΠΛ.Ξ.Δ.) πνπ απνηειεί θαη ηε πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή cluster επηρεηξήζεσλ ε επζχλε θάζε ζπλέηαηξνπ γηα ηα ρξέε ηνπ 

Ππλεηαηξηζκνχ έλαληη ηξίησλ πξνζδηνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε δηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε κεξίδεο, ε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο θαη εζεινληηθήο έλσζεο θαη ηεο απφζπξζεο απφ ηελ επηρείξεζε θαη ε δηάζεζε 

ησλ θεξδψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Γηα ηε 

ζχζηαζε Αζηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ απαηηείηαη θαη’ ειάρηζην ε ζπκκεηνρή 15 ηνπιάρηζηνλ 

επηρεηξήζεσλ κειψλ.  

Πηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Α.Δ., Δ.Ξ.Δ.) ην θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο, 

αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο, ε επζχλε πεξηνξίδεηαη κέρξη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ησλ 

εηαίξσλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην, ηίζεληαη θάπνηνη φξνη δεκνζηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θιπ. Κε πξφζθαην Λφκν (4072/2012) εηζήρζε επίζεο κηα λέα εηαηξηθή κνξθή, 

ε «ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία», ε νπνία κπνξεί λα ζπζηαζεί κε ειάρηζην θεθάιαην 

ελφο (1) Δπξψ θαη απνηειεί κηα επέιηθηε θαη απινπνηεκέλε κνξθή επηρείξεζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο λνκηθή κνξθή γηα ηε ζχζηαζε κηθξψλ ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ. 

Πην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ πξνηείλεηαη λα ππάξμεη θάπνηνο πεξηνξηζκφο σο 

πξνο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο πνπ ζα πεξηβάιιεη ηνπο 

εληζρπφκελνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ cluster. 
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Ζ δνκή ελφο θνξέα cluster ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πνιιέο πξνυπνζέζεηο. Θαζψο ην 

πιήζνο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ cluster αλακέλεηαη λα απμάλεη, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ πην νξηδφληηα δνκή (κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα 

ηεξαξρηθά επίπεδα), λα δηέπεηαη απφ δηαθάλεηα θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθή. Θα πξέπεη ε 

ιεηηνπξγία ηεο λα ππνζηεξίδεηαη απφ φια ηα κέιε θαη λα επηηπγράλεηαη γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 

Κηα άιιε βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ην cluster λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηεο. Πην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ, 

φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη πςειφο θαη νη αγνξέο παγθφζκηεο, ε δνκή πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ην cluster ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηαρεία αιιά θαη 

νπζηαζηηθή απάληεζε ζηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα / απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (rapid 

response capability). Ρν cluster ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ, ελψ ηαπηφρξνλα λα παξακέλεη επηιεθηηθφ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεη ζηαζεξέο δνκέο ζπλεξγαζίαο θαη πςειή πνηφηεηα επηρεηξήζεσλ – κειψλ. 

Έλα αθφκα βαζηθφ ζηνηρείo ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηα κέιε, δειαδή πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηη, πνηα ζα είλαη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αιιά θαη ησλ κειψλ. 

Ρππηθέο νξγαλσηηθέο κνξθέο ελφο θνξέα δηαρείξηζεο cluster είλαη: 

 Γηνηθνχζα επηηξνπή / Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (advisory board) 

 Γεληθφο δηεπζπληήο / Ππληνληζηήο cluster (cluster manager) 

 Νκάδα έξγνπ (working group) 

Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 10 - 12 κέιε – εθπξνζψπνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ζπκβνπιεχεη ην cluster ζε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε, 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ επηηξνπή ζα 

παξαθνινπζεί ηελ νκάδα έξγνπ θαη ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζε 

ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο. Πηελ επηηξνπή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ν facilitator, o manager 

ηνπ cluster, εθπξφζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ θαη άιινη εκπεηξνγλψκνλεο. 

Ρελ γεληθή δηεχζπλζε ηνπ θνξέα cluster αλαιακβάλεη ν “cluster manager”. Υο cluster 

manager κπνξεί αξρηθά λα νξηζηεί o facilitator, ν εκπλεπζηήο θαη θαηαιχηεο ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ cluster, φκσο ζπζηήλεηαη ε ζέζε απηή λα θαιπθζεί ζηαδηαθά απφ έλαλ 

επαγγεικαηία manager κε εκπεηξία ζηνλ ρψξν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ cluster θαη 

ηθαλφηεηα δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ.  
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Αλαιπηηθφηεξα o cluster manager ρξεηάδεηαη λα ελζαξξχλεη ζπλέξγηεο, λα εμηζνξξνπεί 

βξαρππξφζεζκεο έλαληη καθξνπξφζεζκσλ σθειεηψλ, λα ηεξαξρεί δξάζεηο θιπ. Ν cluster 

manager παίδεη αθφκα ην ξφιν ηνπ «κεζίηε» πνπ δηακεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία / 

ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε εξεπλεηηθνχο θνξείο, δεκφζηνπο 

θνξείο θιπ. γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Έρεη επίζεο θαζήθνλ, κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο, λα αληρλεχεη θαη λα αμηνπνηεί επθαηξίεο πνπ δίλνπλ  

πξννπηηθέο επέθηαζεο ηνπ cluster, αλάπηπμεο αιιά θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ. Κάιηζηα 

επεηδή ηα cluster απνηεινχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster, 

ηελ πχιε γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε δηεζλή δίθηπα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο 

ηνπο αλαγλψξηζεο, ν cluster manager ζπρλά είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηεπθφιπλζε δηα-

θξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ζε δηαθνξεηηθά cluster.  

Ζ νκάδα έξγνπ αζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ην κέγεζνο ηεο νπνίαο 

πνηθίιεη απφ 3 - 5 κέιε. Αλάινγα κε ην πψο ζα δηακνξθσζεί ε δήηεζε ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ cluster θαη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη λέσλ ππεξεζηψλ δχλαηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο έξγνπ. Πεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ηα κέιε 

ηεο νκάδαο λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, π.ρ. αθεξαηφηεηα, δηάζεζε γηα 

εμππεξέηεζε, δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, γλψζε θαη φξακα.  

Ξξνηείλεηαη ζρεηηθά, ε δνκή ηνπ cluster λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα 

ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην νπνίν ζα ζπλππνγξάθεηαη απφ φια ηα 

κέιε. Πηα επηκέξνπο άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε λνκηθή κνξθή, 

νη ζηφρνη, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ, φξγαλα δηνίθεζεο, ζπλδξνκέο 

θιπ. 

Νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ην cluster ζηα κέιε ηνπ θαζνξίδνπλ ζε έλα βαζκφ ηελ 

επηηπρία θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ cluster.  Θη απηφ γηαηί έλα cluster ζα κπνξεί λα 

πξνζειθχεη λέα κέιε καθξνπξφζεζκα εθφζνλ ε δηνίθεζε ηνπ cluster επηηχρεη λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα επηιχεη ηπρφλ πξνβιήκαηα / αξξπζκίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ απαηηείηαη ην cluster λα εζηηάδεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ, 

θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο. Νη επηρεηξήζεηο – κέιε πξέπεη εμαξρήο λα πηζηέςνπλ 

φηη ην cluster έρεη ηδξπηηθφ ζθνπφ / κέιεκα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, φηη 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, θαη φηη ζα έρνπλ 

πξφζζεηα νθέιε / πιενλεθηήκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηφ, π.ρ. απμεκέλεο 

πσιήζεηο, κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα, πνηνηηθή αλαβάζκηζε, κεγαιχηεξε 

αλαγλσξηζηκφηεηα / πξνβνιή θιπ. 
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Νη  ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ελφο cluster δελ ρξεηάδεηαη 

λα πξνβιέπνληαη εμαξρήο ζην θαηαζηαηηθφ ζχζηαζήο ηνπο. Θη απηφ γηαηί ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαζ’ εαπηφ ιεηηνπξγία ηνπ cluster. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο φκσο απαηηείηαη λα 

δηακνξθσζεί έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη. Πην 

πιαίζην απηφ νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ είλαη: 

 Αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ cluster 

 Γηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δπλεηηθψλ κειψλ ηνπ cluster 

 Αλάιπζε ηεο αγνξάο 

 Γηεμαγσγή ζπγθξηηηθψλ κεηξήζεσλ (benchmarking) 

 Ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ cluster 

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο δηεξεχλεζεο 

ηεο αγνξάο είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη ήδε ζηε 

αγνξά, νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηειηθά λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ. θηζηάκελεο ππεξεζίεο δχλαληαη λα 

παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε κε θαιχηεξνπο φξνπο απφ ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο 

δεδνκέλνπ φηη ζα γίλεηαη ζπγθέληξσζε ηεο δήηεζεο (demand bundling). Πε γεληθέο 

γξακκέο ζθφπηκν είλαη ε cluster επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο one stop shop. 

Νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη πξνο ηα κέιε ηνπ cluster δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: α) γεληθέο ππεξεζίεο πξνο φια ηα κέιε β) εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 

Νη γεληθέο ππεξεζίεο ζα απνηεινχλ ην θνξκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ cluster 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ηνπ κέινπο.  Ρέηνηεο βαζηθέο 

δξάζεηο πξνο ηα κέιε αθνξνχλ παξνρή πιεξνθνξηψλ, εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο, 

ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

εθπαίδεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Νη εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο ζα θαιχπηνπλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε θαη ζα απνδεκηψλνληαη ad hoc. 

Πε γεληθέο γξακκέο φκσο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλεζνχλ νη πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο ηνπ cluster ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη ε νξγάλσζε ηνπο 

θαη λα παξέρνληαη γηα θάζε ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή  

 Βαζηθή θηινζνθία 
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 Γπλεηηθνί απνδέθηεο / ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο 

 Ξιενλεθηήκαηα / νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Ξξνκεζεπηέο 

 Απαηηνχκελνη πφξνη 

 Ρηκνινγηαθή πνιηηηθή 

 Σξεκαηνδνηηθά εξγαιεία 

 Δλέξγεηεο  κάξθεηηλγθ 

Πην πιαίζην ηνπ cluster δχλαηαη αθφκα λα πινπνηνχληαη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην cluster. Ρέηνηεο 

δξάζεηο είλαη π.ρ. ε αλάπηπμε λέσλ ή ε βειηίσζε πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε θ.α. 

Όηαλ ηα cluster δεκηνπξγνχληαη κέζα απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, κηα νκάδα 

επηρεηξήζεσλ – ηδξπηηθψλ κειψλ ζπλεπξίζθεηαη θαη ζπλαηλεί ζηελ ηδέα ζχζηαζεο ηνπ 

cluster. Αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην θίλεηξν γηα ηε ζχζηαζε είλαη ε χπαξμε 

θάπνηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλαίλεζεο 

ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ cluster απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο βήκα 

γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία ζρεδφλ φια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

απεπζχλνληαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Κηα άιιε κεγάιε νκάδα δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ 

είλαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα / ηλζηηηνχηα. Ρν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα ζρεδηάδεηαη λα 

απεπζχλεηαη ηφζν ζε ππφ ζχζηαζε cluster, φζν θαη ζε πθηζηάκελεο ζπζηάδεο / 

δηθηπψζεηο επηρεηξήζεσλ. Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ν θνξέαο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο 

κπνξεί λα είλαη νκάδα κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή έλαο ζπιινγηθφο θνξέαο κε ξφιν 

“facilitator” πνπ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ κηαο νκάδαο επηρεηξήζεσλ ηελ πινπνίεζε 

ηεο πξσηνβνπιίαο ζχζηαζεο ελφο cluster. Πηελ πεξίπησζε πθηζηάκελεο ζπζηάδαο / 

δηθηχσζεο, ν ίδηνο ν θνξέαο ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηελ κεηεμέιημή ηνπο νξγαλσκέλν 

cluster. 

Ρν φξην ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ – κειψλ (π.ρ. 10 

επηρεηξήζεηο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηππηθφ θξηηήξην επηιεμηκφηεηαο (on/off) γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαη ηε ελίζρπζή ηνπ. Γεδνκέλνπ φκσο, φηη φζν 
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κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη νη ζπλέξγηεο κεηαμχ ηνπο, πξνηείλεηαη λα πξνβιεθζεί ε κνξηνδφηεζε 

ησλ πξνηάζεσλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ πνπ ζπζηήλνπλ ην  

cluster. Εεηνχκελν είλαη ηειηθά, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα ζπγθεληξσζεί 

έλαο θξίζηκνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ – κειψλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηέο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπηκφηεηαο. Νη επηρεηξήζεηο κέιε κπνξεί λα αλήθνπλ ζε 

παξφκνηνπο θιάδνπο ή ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο (νξηδφληηεο δηθηπψζεηο), λα απνηεινχλ 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ίδηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (θάζεηεο δηθηπψζεηο) ή λα 

πξνέξρνληαη απφ ζπκπιεξσκαηηθνχο ηνκείο ή θιάδνπο (δηαγψληεο δηθηπψζεηο). O 

βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν, 

αιιά θαη ν βαζκφο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ  είλαη ηειηθά απηφο 

πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή αληίζηνηρσλ πξντφλησλ 

αληαγσλίδνληαη έληνλα γηα λα θεξδίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, φπσο 

κείσζε ηηκψλ, βειηίσζε πνηφηεηαο, πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ ή δηείζδπζε ζε λέεο 

αγνξέο. Αληίζηνηρα ζπλεξγαζίεο αλαπηχζζνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ίδηαο αιπζίδαο αμίαο κε ηε 

ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ ζε ζπλαθείο θιάδνπο θαη ηνπηθά ζεζκηθά φξγαλα. 

Πε φηη αθνξά επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, απφ ηε 

δηεζλή εκπεηξία θαίλεηαη φηη ηα cluster απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ησλ κηθξνκεζαίσλ 

θπξίσο επηρεηξήζεσλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζπλερψο απμαλφκελν αληαγσληζκφ. Θη 

απηφ γηαηί κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε πνπ έρνπλ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθά πεδία κπνξνχλ 

λα είλαη απνηειεζκαηηθέο σο νκάδα θαη λα επηηχρνπλ ζηφρνπο πνπ ε θάζε κία 

κεκνλσκέλα δελ ζα κπνξνχζε.  

Δπηπιένλ ζε φηη αθνξά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ clusters, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

ζπζηάδεο δελ είλαη βξαρχβηνη ζρεκαηηζκνί. Αληίζεηα φπσο θαη νη επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ δσληαλά θχηηαξα, έρνπλ καθξνρξφληα αλάπηπμε θαη δηάξθεηα δσήο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ζθνπφο ησλ cluster είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. Αλ 

νη επηρεηξήζεηο κέιε θξίλνπλ φηη δελ απνιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα νθέιε ζα πξέπεη λα 

είλαη δπλαηή ε απνρψξεζε ηνπο απφ ην ζρεκαηηζκφ ρσξίο ηελ επηβνιή πνηλψλ, 
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πξνζηίκσλ θιπ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ην cluster ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε δεκφζηνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ απηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ, ηεο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο. Πην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε ειεχζεξε ζπκκεηνρή θαη απνρψξεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ην cluster αξθεί λα  ηεξείηαη ε δέζκεπζε γηα έλαλ ειάρηζην αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ – κειψλ ζε θάζε cluster. Ν πεξηνξηζκφο απηφο δχλαηαη λα εθαξκνζηεί γηα 

ηνπιάρηζηνλ 3 έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο ελίζρπζεο.  

Όπσο πξνηείλεηαη παξαπάλσ, δίλεηαη ε επρέξεηα ζην πξφγξακκα λα ππνβάιινπλ 

πξφηαζε θαη κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο / θνξείο νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ 

facilitator. Facilitator είλαη απηφο πνπ θαηαξρήλ επεμεξγάδεηαη έλα πιαίζην ηδεψλ θαη 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ζηνηρεηνζεηεί ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ cluster 

θαη ην νπνίν επηθνηλσλεί ζε φια ηα δπλεηηθά κέιε. Πηε ζπλέρεηα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία 

κε ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηα clusters θαη πξνζπαζεί λα ηηο 

παξνηξχλεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη θαηαξρήλ λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα ακνηβαία νθέιε πνπ ζα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο κέζα απφ απηφ θαη λα 

ηνληζηεί φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ cluster είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ θάζε θνξέα αλ 

ιεηηνπξγνχζε αλεμάξηεηα. Ξαξάιιεια, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζέιθπζε ινηπψλ εηαίξσλ ηεο ζπζηάδαο (εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, παλεπηζηήκηα θιπ.).  

Ξξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζην ζηάδην απηφ είλαη ε θαιή γλψζε ηεο αγνξάο 

θαη ην επξχ δίθηπν επηθνηλσλίαο. Ξξέπεη αθφκα ν facilitator λα είλαη άηνκν γεληθήο 

απνδνρήο θαη θχξνπο γλσζηφ ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο ηνπ ηνκέα.  Δπηπιένλ 

ζεκαληηθφ είλαη λα εδξαησζεί εμαξρήο αίζζεκα εκπηζηνζχλεο. Ζ εδξαίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ cluster ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ζηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ζηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ζηελ 

απφ θνηλνχ αλάιεςε έξγσλ θιπ. θαη απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία 

ηνπ cluster. Ζ εκπηζηνζχλε είλαη ηδηαίηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο, εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη επηρεηξήζεηο παξαδνζηαθά ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ην εηαηξηθφ θαη 

κφλν ζπκθέξνλ, δηακνξθψλνπλ απηφλνκα εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο ή έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο κπζηηθνπάζεηα θηι.  

Πην πιαίζην απηφ πξέπεη λα ηεξνχληαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη νη ζπλνκηιεηέο λα είλαη 

αμηφπηζηνη. Έλα βαζηθφ ζεκείν είλαη λα ηίζεληαη εμαξρήο ζε ξεαιηζηηθή βάζε ηφζν ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ζην cluster φζν θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

απνξξένπλ. Πηε ζπλέρεηα απαηηείηαη λα επηιπζνχλ ζέκαηα, φπσο ζε πνην βαζκφ θάζε 
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πιεξνθνξία είλαη θνηλνπνηήζηκε ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ, αθνχ ηα κέιε είλαη απφ ηε κία 

ζπλεξγάηεο εληφο ηνπ δηθηχνπ θαη απφ ηελ άιιε αληαγσληζηέο εθηφο απηνχ θιπ. 

Ρν cluster είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε, αιιά θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο γηα 

ζπκκεηνρή επηρεηξήζεηο. Σξεηάδεηαη λα θαηαζηξσζεί έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην 

επηθνηλσλίαο, ψζηε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην λα δηαρπζεί ζε φινπο κε ζαθήλεηα θαη 

δηαθάλεηα. Κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε επζχ ηξφπν ην φθεινο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Όπσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε, νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο 

δξάζεηο επηθνηλσλίαο είλαη:  

 Ζ αλάξηεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ cluster. 

 H απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ email ζηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster. 

 H παξνπζίαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε 

θνηλέο ζπλαληήζεηο θαη δηνξγαλψζεηο κε έκθαζε πάληα ζηηο λέεο ππεξεζίεο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο ζηεξίδεη αθφκα ηελ εδξαίσζε εκπηζηνζχλεο 

θαη αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ cluster πνπ 

απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

Β.2.3  Ρξφπνη θαη θάζεηο αλάπηπμεο clusters ησλ επηρεηξήζεσλ 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζπζηάδσλ – clusters νπζηαζηηθά δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο θάζεηο:  

1) Πχζηαζε (αλαδπφκελε ζπζηάδα)  

2) Αλάπηπμε (αλαπηπζζφκελε ζπζηάδα)  

3) Ιεηηνπξγία (ψξηκε ζπζηάδα) θαη  

4) Κεηαζρεκαηηζκφο.  

Πηε πξψηε θάζε ηεο ζχζηαζεο αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε θαη γίλνληαη νη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο. Νη εκπιεθφκελνη θνξείο (ηδξπηηθά 

κέιε) ή ν facilitator αξρίδνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο γχξσ απφ 

κηα θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ πξφζζεηα νθέιε. 

Αλαγλσξίδνληαη δειαδή νη δπλεηηθέο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ cluster θαη ηα 
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πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Θίλεηξν γηα ην ζπλαζπηζκφ ησλ 

δπλάκεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο απνηειεί ε αμηνπνίεζε θάπνηαο επθαηξίαο ή ε 

αληηκεηψπηζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο ή απεηιήο, ελψ ηελ ζπζπείξσζή ηνπο δηεπθνιχλεη ε 

χπαξμε ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ.   

Πηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ν ζηφρνο ηεο ζπζηάδαο – cluster. Πην 

πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην δξάζεο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη 

ελέξγεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ, λα πξνδηαγξάθνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, λα 

εληνπίδνληαη νη απαηηνχκελνη θαη δηαζέζηκνη πφξνη, θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ απαηηείηαη 

λα εκπιαθνχλ.  

Βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ απάληεζεο είλαη: 

 Πε πνηεο επηρεηξήζεηο απεπζχλεηαη ην cluster (πεδίν δξαζηεξηφηεηαο, κέγεζνο, 

νξγάλσζεο θιπ.); 

 Ξνηεο αλάγθεο θαιείηαη λα θαιχςεη ε ζχζηαζε ηνπ cluster (πξφβιεκα, επθαηξία 

θιπ.); 

 Ξνηα είλαη ηα νθέιε πνπ δχλαηαη πξνθχςνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην cluster; 

 Ξνηνη είλαη νη ζηξαηεγηθνί θαη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ cluster;  

 Ξνηεο ππεξεζίεο / δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ην cluster γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ ζθνπφ ηεο ζχζηαζήο ηνπ; 

 Ξνηνη πφξνη είλαη δηαζέζηκνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ cluster (θξαηηθέο εληζρχζεηο, εηζθνξέο κειψλ, ρνξεγίεο, έζνδα 

απφ παξνρή ππεξεζηψλ θιπ.); 

Πην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελν πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο, εμ’ νξηζκνχ βαζηθφο ζηφρνο 

ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ, ε νπνία αλάινγα κε ηελ θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ cluster 

ζα επηηπγράλεηαη κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πιέγκα δξάζεσλ. Αξρηθά ζηα 

πξψηα βήκαηα αλάπηπμεο ηνπ cluster νη ζηφρνη κπνξεί λα είλαη πνιχ επξείο, φπσο «Πε 

πέληε ρξφληα λα έρεη δηπιαζηαζηεί ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ cluster». 

Πηαδηαθά, θαζψο ζα κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί θαιχηεξα ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ cluster θαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο, ην φξακα ζα πξέπεη λα γίλεη πην 
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εζηηαζκέλν θαη πην ζπγθεθξηκέλν. Όζν πην ζηελά νξίδεηαη ν ζηφρνο ηνπ cluster ηφζν πην 

εζηηαζκέλεο νη δξάζεηο θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη. 

H αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ cluster ζε θάπνην βαζκφ ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ ηεζεί εμαξρήο ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Νη δείθηεο 

απηέο νη νπνίνη δχλαηαη λα αθνξνχλ ηφζν ην ίδην ην cluster φζν θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέιε 

πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά κεηξήζηκνη αιιά θαη λα ζπλδένληαη εθφζνλ είλαη εθηθηφ κε 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ cluster. Δλδεηθηηθνί δείθηεο κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ, ηεο θεξδνθνξίαο, ησλ εμαγσγψλ θιπ., αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

– κειψλ ηνπ cluster, ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θιπ. 

Ξαξάγνληεο πνπ ππνδειψλνπλ ή ζπληεινχλ ζηελ επηηπρεκέλε ζχζηαζε ηνπ είλαη: 

 Γεσγξαθηθή γεηηλίαζε επηρεηξήζεσλ.  

 Ξιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ δπλεηηθψλ κειψλ ηνπ cluster ζηελ 

πεξηνρή. 

 Ξξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίεο γεληθά θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ cluster.  

 Ύπαξμε ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ. 

 Δθηεηακέλν πιάλν επηθνηλσλίαο. 

 Ύπαξμε facilitator θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (δίθηπν επαθψλ, αμηνπηζηία, θχξνο, 

γλψζε ηεο αγνξάο, δηαζέζηκνη πφξνη, ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θιπ.). 

Ζ γεσγξαθηθή γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (scale) θαη 

ζθνπηκφηεηαο (scope), ελψ ε πςειή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζε θάπνην βαζκφ εγγπάηαη 

ηελ επίηεπμε θξίζηκεο κάδαο επηρεηξήζεσλ κειψλ πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη, π.ρ. κείσζε ηνπο θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, 

δεκηνπξγία ζπλδπαζκέλεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, αχμεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δχλακεο ηνπ cluster, αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, παξαγσγή ηερλνγλσζίαο 

θιπ. Ραπηφρξνλα ε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε δηεπθνιχλεη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε 

νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αληαιιαγή ηεο γλψζεο. Πηελ πξάμε, κάιηζηα ε 

απνηειεζκαηηθή αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή άηππε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ. 
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Όηαλ νη επηρεηξήζεηο – ηδξπηηθά κέιε ηνπ cluster έρνπλ ήδε αλαπηχμεη κέζα απφ ηελ  

αγνξά ζπλεξγαζίεο ζε δηάθνξα πεδία δξαζηεξηφηεηαο, ζπλεπάγεηαη φηη έρνπλ 

αλαπηχμεη κηα βαζηθή θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο. Έρνπλ δηαπηζηψζεη δειαδή, φηη κέζσ 

ηεο δηθηχσζεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηελ πξάμε. Δπίζεο, έρνπλ αλαπηχμεη έλα πιέγκα ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο θαη ζπλεπψο έρνπλ κεγαιχηεξε σξηκφηεηα ζχλαςεο ζπλεξγαζηψλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ αδηακθηζβήηεηα απμάλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ cluster γηα ηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπ. Πην πιαίζην απηφ, ε ζπκκεηνρή ηνπ cluster 

ζηελ πξνηεηλφκελε δξάζε αλακέλεηαη λα δψζεη δπλακηθή ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο 

λέσλ κειψλ. Θη απηφ γηαηί κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ δχλαηαη λα πινπνηεζνχλ έξγα 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ ηνπ cluster κε απνηέιεζκα ηα πξνζδνθψκελα νθέιε 

γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα είλαη πνιιαπιάζηα. Ζ χπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ 

άιιε κεξηά δχλαηαη λα κεηψζεη ην χςνο ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ  ηνπ 

cluster. 

Ζ πινπνίεζε εθηεηακέλνπ πιάλνπ επηθνηλσλίαο ζπκβάιεη θαηαξρήλ ζηελ ελεκέξσζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ χπαξμε ηνπ cluster, ηηο δξάζεηο πνπ 

πινπνηνχληαη θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Ξαξάιιεια ε επηθνηλσλία ζπκβάιιεη ζηελ εγθαζίδξπζε αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζχζθημε ησλ δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο ηαπηφηεηαο ηνπ cluster. 

O facilitator κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ ζπζπεηξψλεη ηελ ηδξπηηθή νκάδα θαη 

ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ πεξαηηέξσ νξγάλσζε ηνπ cluster σο θνξέα κε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή, νξγάλσζε αιιά θαη δηνίθεζε.  

Πηε δεχηεξε θάζε ηεο αλάπηπμεο κπαίλεη νπζηαζηηθά ζε εθαξκνγή ην ζρέδην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ cluster.  Ππζηήλεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ cluster επηρείξεζε θαη ζηειερψλεηαη θαηάιιεια. Ξαξάιιεια αξρίδνπλ 

λα πινπνηνχληαη ηα πξψηα έξγα, π.ρ. πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, site θαη λα παξέρνληαη 

νη πξψηεο ππεξεζίεο. 

Πην ζηάδην απηφ ηεο πινπνίεζεο θξίζηκε ελέξγεηα είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ θαη 

αλαγθψλ, ψζηε απηέο πνπ ζα πξνθξηζνχλ λα έρνπλ εκθαλή απνηειέζκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ. Θη απηφ γηαηί φζν αθφκα νη ζπλεξγαζίεο δελ έρνπλ 

εδξαησζεί νη ηζνξξνπίεο είλαη ιεπηέο. Έηζη αλ νη πξψηεο ελέξγεηεο απνηχρνπλ, πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ζα απνηξαβερηνχλ απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεσξψληαο φηη δε βνεζάεη ζηελ 
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αλάπηπμή ηνπο θαη ην νηθνδφκεκα ζα θαηαξξεχζεη πξψηκα. Πην πιαίζην απηφ γηα ηελ 

ελεξγή δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ cluster απαηηείηαη 

ζπλερήο αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ζπληνληζκέλε ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ. 

Ραπηφρξνλα γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλσληθήο απνδνρήο ρξεηάδεηαη εληαηηθή πξνβνιή 

ηεο πξσηνβνπιίαο ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο. 

Πην ζηάδην απηφ ε επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ cluster θξίλεηαη απφ ηελ επίηεπμε 

θξίζηκεο κάδαο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ. Θη απηφ, γηαηί φζν κεγαιχηεξνο ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη νη ζπλέξγηεο 

κεηαμχ ηνπο. Πην πιαίζην απηφ απαηηείηαη έλα ειάρηζην πιήζνο επηρεηξήζεσλ γηα λα 

επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπηκφηεηαο, φπνπ ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Πην ηξίην ζηάδην (ψξηκε ζπζηάδα), ε ζπζηάδα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πιήζνο 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα επηηπγράλεη ηελ απαηηνχκελε δπλακηθή. Έρεη αθφκα αλαπηχμεη 

ζρέζεηο εθηφο ηεο ζπζηάδαο, κε άιιεο επηρεηξήζεηο, πεξηνρέο θαη άιιεο ζπζηάδεο. Νη 

επηρεηξήζεηο κέιε απνιακβάλνπλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία, ελψ ε 

ζπζηάδα πινπνηεί δξάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηεο θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. Πηε θάζε απηή, λέεο επηρεηξήζεηο ηδξχνληαη ή εγθαζίζηαληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ε ζπζηάδα θαη πξφζζεηεο 

ζπλεξγαζίεο / θνηλέο δξάζεηο πινπνηνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ. Αθφκα, φκσο, θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην cluster αλαπηπρζεί πιήξσο, ζα πξέπεη λα εμειίζζεηαη, θαζψο νη 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο αιιάδνπλ θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ην απνηεινχλ 

κεηαζρεκαηίδνληαη. Γηαθνξεηηθά δηαβξψλεηαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα θαη 

απεηιείηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο. 

Πηελ ηέηαξηε θάζε (κεηαζρεκαηηζκφο), ε ζπζηάδα επαλεμεηάδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ην 

ζηφρν ηεο, ψζηε λα επζπγξακκίδεηαη θάζε θνξά κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ – 

κειψλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Πην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ 

κπνξεί λα γελλεζεί κηα ή πεξηζζφηεξεο λέεο ζπζηάδεο πνπ ζα επηθεληξψλνληαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή λα αιιάμνπλ επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζρεκαηηζκνχ. 

Ρα παξαπάλσ ζηάδηα είλαη ελδεηθηηθά, ελψ ξεπζηά είλαη ηα φξηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ αιιά 

θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαβεί έλα cluster απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν. 

Θάζε πεξίπησζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, ηελ εγεζία ηεο ζπζηάδαο, 
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ηελ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ θιπ. 

Πηε ζρεδηαδφκελε δξάζε πξνηείλεηαη λα κελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζπκκεηνρήο αλάινγα 

κε ηελ θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θνξέαο ππνβνιήο πξφηαζεο.  

Κε βάζε φκσο ηελ θάζε αλάπηπμεο ηεο θάζε ζπζηάδαο δχλαηαη λα δηακνξθσζεί ην 

πιέγκα ησλ επηιέμηκσλ δξάζεσλ. Έηζη ζε ππφ ζχζηαζε ζπζηάδεο πξνηείλεηαη ε 

πινπνίεζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο λα γίλεη ζε δχν ζηάδηα. Πην πξψην ζηάδην λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ facilitator θαη δξάζεηο επηθνηλσλίαο 

(εκεξίδεο, ζπλέδξηα θιπ) θαη ζην δεχηεξν ιάβεη ρψξα ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, δειαδή ηεο cluster επηρείξεζεο. Πην πιαίζην απηφ ζε πθηζηάκελεο ζπζηάδεο 

ζε θάζε αλάπηπμεο δχλαηαη λα δνζεί κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

επηθνηλσλίαο ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ θαη γεληθφηεξα έξγσλ γηα ηελ θάιπςε βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ, ελψ ζε ψξηκεο ζπζηάδεο έκθαζε πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ) ηεο ζπζηάδαο. 

 

Β.3  Ξξφηαζε νξηζηηθνχ ζρήκαηνο  

Β.3.1  Δπηιέμηκεο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ 

Ζ Γξάζε «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε έκθαζε ζην εκπφξην» 

ζα ρξεκαηνδνηήζεη ππφ ηε κνξθή επηδφηεζεο δαλείνπ επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

πθηζηάκελσλ ή ππφ ζχζηαζε ζρεκαηηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα 

αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ.  

Όπσο φια ηα πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, έηζη 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ππέξ ηεο ελίζρπζεο ησλ Ππλεξγαηηθψλ Πρεκαηηζκψλ 

(clusters), πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ. Ν πξνηεηλφκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα ζπλδέεηαη κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο απηέο δαπάλεο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ ζα ππνβιεζεί.  

Πηε θάζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ νη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο 

– κέιε ησλ cluster ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ επηινγή ησλ δαπαλψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ κε 

βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ζέζνπλ απφ θνηλνχ αιιά θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γξάζε. 
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Πην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη γεληθέο θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ 

ελεξγεηψλ ελψ ζα δνζνχλ θαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα επηιέμηκσλ δαπαλψλ εληφο ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο: 

 

 Γαπάλεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή, επέθηαζε θαη 

εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εηδηθψλ θαη 

βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ππνβιεζεί 

απφ ηνλ ππνςήθην δηθαηνχρν – cluster. 

Νη δαπάλεο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο ζα ζπκβάιινπλ ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ είηε έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη 

θνηλέο ππνδνκέο / εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. απνζεθεπηηθνχο θαη εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο) θαη ελδηαθέξνληαη λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπο ή 

ζρεδηάδνπλ λα ζπλελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία θνηλψλ 

ππνδνκψλ / εγθαηαζηάζεσλ ζε θπζηθφ ρψξν απνζθνπψληαο ζηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.  

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o Γηακφξθσζε – δηαξξχζκηζε ρψξσλ εξγαζίαο φπσο θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, 

βαςίκαηα θιπ. θαη γεληθά βειηηψζεηο πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

o Γηακφξθσζε ρψξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία. 

o Θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ θαη πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ 

ππξαζθάιεηαο, θιηκαηηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. 

o Κηθξήο έθηαζεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ζηέγαζηξα θαη ρψξνη 

πγηεηλήο. 

o Γαπάλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή / θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο. 
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 Γαπάλεο εμνπιηζκνχ 

Νη δαπάλεο εμνπιηζκνχ αθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ 

ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Πηηο 

δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηζζψκαηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε, εθφζνλ ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αγνξάο απηψλ θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα αγνξά εμνπιηζκνχ απνβιέπεη ζηε ζηήξημε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηε θάζε 

δεκηνπξγίαο θαη ζχζηαζεο ηνπ δηθηχνπ φζν θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ.   

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο γξαθείνπ θαη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο 

o Έπηπια θαη ζθεχε 

o Γαπάλεο γηα εμνπιηζκφ απνζήθεο 

o Δμνπιηζκφο ζρεηηθφο κε ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ 

o Γαπάλεο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ 

 

 Γαπάλεο πξνβνιήο / πξνψζεζεο /επηθνηλσλίαο 

Νη δαπάλεο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ππέξ 

ηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ δηθηχνπ 

είηε απηά πξφθεηηαη γηα λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή γηα ππάξρνληα. 

Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ νη ελέξγεηεο πξνβνιήο 

θαη πξνψζεζεο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ ηνπ 

δηθηχνπ, ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ζε λέεο αγνξέο, ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο θιπ. Ξαξάιιεια, νη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλερή 
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αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ 

cluster.  

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο 

o Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

o Γεκηνπξγία ινγνηχπνπ 

o Πρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ 

o Γεκηνπξγία εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

 

 πεξεζίεο Ππκβνχισλ  

Πηελ θαηεγνξία πξνβιέπνληαη ππεξεζίεο ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

ππνζηήξημεο πνπ αθνξνχλ είηε ζηε θάζε ίδξπζεο θαη αξρηθήο νξγάλσζεο ηνπ 

δηθηχνπ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κειψλ ή ζηελ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζην πιαίζην 

αλαδηνξγάλσζεο επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ δηθηχνπ θαη αλαζρεδηαζκνχ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπηπιένλ, ζηελ θαηεγνξία πξνβιέπνληαη θαη δαπάλεο ππνζηήξημεο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα.  

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o πνζηήξημε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

o Γαπάλεο ίδξπζεο θαη αξρηθήο νξγάλσζεο (λνκηθνχ, νηθνλνκηθνχ, θνξνηερληθνχ 

θαη ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ). 

o Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. 

o Πχληαμε ζηξαηεγηθνχ – επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο λέσλ αγνξψλ. 

o Δμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη ελ γέλεη ζηνρεπκέλεο ζπλεξγαζίεο / ζπλέξγηεο κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θαη ηερλνινγηθά θέληξα. 
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o Κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη κείσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επηβάξπλζεο . 

o Ππζηήκαηα δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο θαη ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. 

o Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο 

 

 Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο/  Ξιεξνθνξηθή/ ηειεπηθνηλσλίεο 

Ζ θαηεγνξία αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ηδίσο απνζεθψλ, 

εκπνξεπκάησλ, απνζεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ζηελ ελ 

ιφγσ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη εμεηδηθεπκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο 

πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ γηα ηελ ππνζηήξημε αληαγσληζηηθψλ 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. Πε απηέο ελδέρεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθφ 

θαη ζρεηηδφκελεο κε απηφ ππεξεζίεο. 

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, GPS, webcams, PDA’s, θιπ. 

o Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη εμνπιηζκνχ θηινμελίαο βαζηθψλ εθαξκνγψλ. 

o Ξξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ ηεο επέλδπζεο (π.ρ. CAD (Computer Aided Design), 

CAM (Computer Aided Manufactory) θαη CIM (Computer Integrated 

Manufactory) θηι).  

o Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο απνζεθψλ / πξψησλ πιψλ θηι. 

o Ξξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (e-business), 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce), 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο – αγνξψλ θηι. 

o Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα πνζηήξημεο Ξειαηεηαθψλ Πρέζεσλ θαη 

παξαθνινχζεζεο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (παξαγσγή, δηνίθεζε, 

ινγηζηήξην, πσιήζεηο, απνζήθεο data collection,  CRM, ERP,  θιπ.). 
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 Άιιεο δαπάλεο 

Πηελ θαηεγνξία ππάγνληαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ απφθηεζε, πξνζηαζία, κεηαθνξά θαη ρξήζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο (π.ρ. αγνξά δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, ηερλνγλσζίαο, κε θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ 

γλψζεσλ, αγνξά πξνηχπσλ ή αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πξνηχπσλ θ.ι.π.), γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ. Ζ απνθηνχκελε ηερλνγλσζία ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δλδεηθηηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο: 

o Κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. 

o Γαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε παηέληαο ή / θαη πηζηνπνηεηηθψλ βηνκεραληθήο ή 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

o Ξηζηνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Κε επηιέμηκεο δαπάλεο : 

Ρέινο, αλαθέξνληαη νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη επηιέμηκεο ζχκθσλα κε ηελ Θνηλνηηθή 

λνκνζεζία, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνβιέπεηαη ε ελίζρπζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο: 

 Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε εμαγσγέο, ηδίσο δε απηέο πνπ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ 

δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλήζε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ 

απνθιείνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (de minimis).  

 Γαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη 

νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απνθιείνληαη απφ 

ηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (de minimis).  

 Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί αθφκα 

θαη αλ δελ αλαθηάηαη. 
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Β.3.2  Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο (ΘΑΓ) 

Πην πιαίζην ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε 

έκθαζε ζην εκπφξην» πξνηείλνληαη σο επηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε Πχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ, ή ην 

Ξαξάξηεκα Η ηνπ ΔΘ 800/2008 (L214/3/09.08.2008) πνπ: 

 ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η «Κε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο», 

 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επηιέμηκνπο ΘΑΓ ηνπ εκπνξίνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξεο (ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

δαλείνπ), 

 έρνπλ ιάβεη ηελ εγγχεζε ηεο ΔΡΔΑΛ, ζε πξνγξάκκαηα πνπ έιεμαλ ή βξίζθνληαη 

ζε ηζρχ θαη δελ εκθαλίδνπλ αζπλέπεηα (ιεμηπξνζεζκία) ζε εγγπεκέλν δάλεην. 

Γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε επηρεηξήζεσλ κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα), ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα 

έζνδα (ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο). 

 

Ξίλαθαο επηιέμηκσλ θιάδσλ ΘΑΓ - NACE 2008 
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10   Βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

 10.52 Ξαξαγσγή παγσηψλ 

 10.7 Ξαξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

 10.82 Ξαξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

 
10.83.12 Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ 

θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη 

θινηνχ θαθέ 

 
10.83.13 Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ 

ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη 

δχκσζε 

 
10.83.14 Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε 

  10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 
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 10.84 Ξαξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

 10.85 Ξαξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

 
10.86 

Ξαξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη 

δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

 10.89.11 Ξαξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11  Βηνκεραλία Ξνηψλ 

 11.01.1 Ξαξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

 11.05 Επζνπνηία 

 
11.07 

Ξαξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

13   Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ. 

14   Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

15 
  

Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), 
ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη 
ππνδεκάησλ. 

16 
  

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο 
απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 

17   Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 

18 
  

Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 
εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

19   Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

20   Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

21 
  

Ξαξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ 

22   Ξαξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

23   Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 

24   Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ.  

25 
  

Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ. 

26 
  

Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ 
πξντφλησλ 

27   Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28   Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29 
  

Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

30   Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31   Θαηαζθεπή επίπισλ 

32   Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

33 
  Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ. 

38  Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ· αλάθηεζε πιηθψλ 

39 
 

Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ 

41  Θαηαζθεπέο θηηξίσλ 
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42  Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

43  Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

45 
 

Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ 

46 
 

Σνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / 
κνηνζηθιεηψλ)  

47  
Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ 

49  Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

50  Ξισηέο κεηαθνξέο 

51  Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

52  Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 

53  Ραρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

55  Θαηαιχκαηα 

 55.10 Μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα 

 55.20  Θαηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο 

 
55.30 

Σψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαηξνπκέλεο ηεο 
55.20.19) 

56  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

58  Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

59 
 

Ξαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

61  Ρειεπηθνηλσλίεο 

62 
 

Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 
ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

63  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 

64 
 

Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

65 
 

Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

 65.1 Αζθάιηζε 

 65.2 Αληαζθάιηζε 

68  Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

69  Λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
69.20 

Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ 
ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

70 
 

Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο 
παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

71 
 

Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ· ηερληθέο 

δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

72  Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 

73  Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

74  Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

77  Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 

79 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ 

νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

81  Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

82 
 

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο9 

90  Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 

91 
 

Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ, θαη ινηπέο 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

93 
 

Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη 
ςπραγσγίαο 

94  Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 

95 
 

Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο 
ρξήζεο 

 
 

Κε επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο είλαη νη επηρεηξήζεηο:  

 πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 θαη επφκελεο ηνπ Λ. 

3908/25.01.2011 ΦΔΘ Α 8/01.02.2011, 

 πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο εμαηξεί ν Θαλνληζκφο ΔΘ 1998/2006 De 

Minimis (παξάξηεκα ΗΗΗ), 

 πνπ νξίδνληαη σο πξνβιεκαηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

Θνηλνηηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (2004/C 244 ηεο 

1εο Νθησβξίνπ 2004, ζ. 2) θαη απφ ην Γεληθφ Θαλνληζκφ Απαιιαγήο θαηά 

θαηεγνξία (ΔΘ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (L 214 

ηεο 9.8.2008, ζ. 3) γηα ηηο Κηθξέο θαη Κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

 γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο εληζρχζεσλ θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία νη εληζρχζεηο θεξχζζνληαη παξάλνκεο 

θαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ Θνηλή Αγνξά. 

 

 

                                                 
9  Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Δπίζεο, απνθιείνληαη:  

 ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

1νπ θαη 2νπ βαζκνχ, νη Γεκνηηθέο θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, νη Γεκφζηνη 

Νξγαληζκνί, 

 νη Δπηρεηξήζεηο ηνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ρνκέα 

(Ρξάπεδεο, Δηαηξείεο Venture Capital, ΔΘΔΠ, Δηαηξείεο Leasing, Eηαηξείεο 

Factoring, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο, ΑΔΓΑΘ, ΑΔΔΣ, ΔΙΓΔ θιπ.), 

 ηα Λνκηθά Ξξφζσπα ή Δλψζεηο Ξξνζψπσλ ή Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα (ζσκαηεία, ζχιινγνη, φκηινη θιπ.). 

 

Πε θάζε πεξίπησζε, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ 

φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ 1998/2006 De Minimis 

(παξάξηεκα ΗΗΗ).  

Ππλεπψο, ν παξφλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πνιχ 

κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ:  

α)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 104/2000 ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (1), 

β)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ άξζξνπ 32 

(πξψελ άξζξν 38) ηεο Ππλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηζρχεη,  

γ)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο, ηνπ 

άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο Ππλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηζρχεη, 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

i)  φηαλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα 

ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο,  

ii)  φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ 

νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο,  
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δ)  ηηο εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή 

πξνο θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο 

πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ε)  ηηο εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ 

εηζαγφκελσλ,  

ζη)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1407/2002,  

δ)  ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη 

νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, 

ε)  ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ λννχληαη σο:  

α)  «γεσξγηθά πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο 

ζπλζήθεο ΔΘ (πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ), κε εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο·  

β)  «κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θάζε πξάμε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη έλα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

πξντφληνο δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε·  

γ)  «εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρή ή έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ 

πξνζθνξά πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ 

ζε κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

πξνεηνηκάδεη ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε πψιεζε· ε πψιεζε απφ κέξνπο 

πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 

Δπίζεο απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε:  
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 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηνπ λένπ Ξνιπηνκεαθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηηο Ξεξηθεξεηαθέο 

Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 νη δξαζηεξηφηεηεο λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

πιαίζην γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06), 

θαη,  

 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ ηνπ λένπ Ξνιπηνκεαθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Νη επηιέμηκνη επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί (CLUSTERS) πξνηείλεηαη επίζεο 

λα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπλδπαζηηθά θαη αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο:  

 Πε θάζε ζρεκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) θνξείο, κε 

επηιέμηκνπο ΘΑΓ φπσο πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγνί θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο Γξάζεο.  

 Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα πεξηβάιινπλ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θπξίσο εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νθείινπλ λα έρνπλ πξσηεχνλ ΘΑΓ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Σνλδξηθφ εκπφξην (46), ιηαληθφ εκπφξην (47) θαη ρνλδξηθφ / ιηαληθφ εκπφξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ (45). 

 Ρα clusters πξέπεη λα απνηεινχλ ζπλεξγαζίεο κφληκνπ ραξαθηήξα κε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη δχλαηαη λα έρνπλ ηε 

κνξθή, είηε ζχκπξαμεο κέζσ λνκηθά δεζκεπηηθνχ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο, ηα δηθαηψκαηα θαη 

νη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ, είηε θνηλνπξαμίαο, είηε ηέινο, 

εηαηξείαο, είηε θεξδνζθνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.  

 Θάζε επηρείξεζε ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κία 

πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο.  

 Ν Δπηρεηξεκαηηθφο Ππλεξγαηηθφο Πρεκαηηζκφο (Cluster), πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επηιέμηκνο γηα ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα έρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο Λνκηθέο Κνξθέο:  
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o Πχκπξαμε κεηαμχ αλεμάξηεησλ θαη κε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ - θνξέσλ, 

κε λνκηθά δεζκεπηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθφ 

παξάξηεκα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

o Θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ - θνξέσλ, ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ ηνπ 

έξγνπ ηεο εγθξηζείζαο επέλδπζεο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ cluster ζην 

πξφγξακκα. Πην θαηαζηαηηθφ ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξνβιέπεηαη ξεηά ε 

δηαηήξεζή ηεο, γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο ή ε κεηαηξνπή ηεο ζε άιινπ είδνπο εηαηξεία κε ζπλαθείο ζθνπνχο 

θαη αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο κε απηά ηνπ εληαγκέλνπ cluster. Ζ εηαηξεία 

απηή ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί ηηο θνηλέο ππνδνκέο ηνπ Cluster. 

o Δηαηξεία κεηνρηθήο ζχλζεζεο (Αλψλπκε Δηαηξεία - Α.Δ., Δηαηξία 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο – Δ.Ξ.Δ.)  ή θεξδνζθνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ηεξεί 

ππνρξεσηηθά ινγηζηηθά βηβιία Γ’ Θαηεγνξίαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο ζην πξφγξακκα θαη ε νπνία ζα είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ cluster γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Ζ εηαηξεία απηή ζα 

πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί ηηο θνηλέο ππνδνκέο ηνπ Cluster. 

 

Β.3.3  Πρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηεο παξέκβαζεο 

Ζ Γξάζε «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε έκθαζε ζην εκπφξην» 

αθνξά ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο ζε πθηζηάκελα ή ππφ ζχζηαζε 

δίθηπα ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ δξάζε πξνβιέπεηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ 

Δζληθνχ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΡΔΑΛ ΑΔ), αιιά θαη 

επηιεγκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Ρν Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί έλα ηακείν ραξηνθπιαθίνπ (θεθαιαίνπ) πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην Δζληθφ Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ΑΔ - ΔΡΔΑΛ 

ΑΔ (πξψελ ΡΔΚΞΚΔ ΑΔ), κε ζθνπφ λα ζπλεξγαζηεί κε ηξάπεδεο θαη άιινπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ απφ θνηλνχ ρνξήγεζε αλαθπθινχκελσλ 
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δαλείσλ. Ρν Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη επηιεγκέλεο ηξάπεδεο ζπλεπελδχνπλ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο αλάπηπμεο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, 

παξέρνληαο δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο, δηεπθνιχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη κεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

δαλεηζκνχ. 

Ρν Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπζηάζεθε σο ρσξηζηή ινγηζηηθά ρξεκαηνδνηηθή 

κνλάδα, εληφο ηνπ ΔΡΔΑΛ ΑΔ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηελ 12017/1245 (ΦΔΘ 1697/Β/27.10.2010) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε. 

Πθνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπλεπέλδπζε θαη 

ζπγρξεκαηνδφηεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θαη θαηάιιεισλ δξάζεσλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, φπσο αλαθπθινχκελα δάλεηα, ή 

άιιεο κνξθέο πηζηνδνηήζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ (π.ρ. εγγπήζεηο θαη αληεγγπήζεηο, 

κηθξνδάλεηα, πβξηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζρήκαηα επηδφηεζεο θφζηνπο δαλεηζκνχ, 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (venture capital), θεθάιαηα ζπνξάο (seed capital) θαη αξρηθά 

θεθάιαηα (start-up capital). 

Δηδηθφηεξα, ην Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη ζπζηαζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηηο Ξνιχ Κηθξέο, 

Κηθξέο θαη Κεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαη λα ζπκβάιεη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαη 

ζσζηφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΞΑ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηέινο, 

λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο κφριεπζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ κε ηνπο 

επλντθφηεξνπο φξνπο ηεο αγνξάο. 

Νη Δλδηάκεζνη Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί  ζα επηιεγνχλ κεηά απφ Ξξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ θαη ζα ελεξγήζνπλ σο κέζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Θαλνληζκνχ 

(ΔΘ)1083/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Ρνπιάρηζηνλ έλαο εμ απηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη Σξεκαηνπηζησηηθφο Νξγαληζκφο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, κε 

έδξα ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ).  

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πνπ ζα επηιεγνχλ ζα 

ζπλεπελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα απφ θνηλνχ κε θεθάιαηα ηνπ «Ρακείνπ 
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Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Δπηπξφζζεηα, ζα απαηηεζεί λα ζπκκνξθσζνχλ θαη κε ηηο 

ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο, ππνβνιήο εθζέζεσλ, δεκνζηφηεηαο θαη 

ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΔΡΞΑ, ην ειιεληθφ δηαρεηξηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ ζχζηεκα - εγθεθξηκέλν απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή – θαζψο θαη κε ηε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ. 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ Δλδηάκεζνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ Νξγαληζκνχ ζα 

πεξηγξάθνληαη ζηε Ππκθσλία Σξεκαηνδφηεζεο θαη Ππλεπέλδπζεο ε νπνία ζα απνηειεί 

ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ θαη ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ρσξηζηή ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα (Ρακείν Γαλεηνδνηήζεσλ) 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γξάζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο ζε 

επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (clusters).  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Γξάζεο: «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) 

κε έκθαζε ζην εκπφξην» αλέξρεηαη ζε 90 εθαη. Δπξψ. Ζ ΔΡΔΑΛ ΑΔ, σο δηαρεηξίζηξηα 

ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά πνζφ 30 εθαη. Δπξψ θαη νη 

ζπλεξγαδφκελνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζα θαηαβάινπλ πνζφ 60 εθαη. Δπξψ.  

Πε φηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 30 εθαη. Δπξψ ηεο Γξάζεο πνπ 

ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ ΔΡΔΑΛ ΑΔ, αλά Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΔΠΞΑ θαη αλά 

άμνλα πξνηεξαηφηεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε ε πνζνζηηαία ζπλεηζθνξά ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηε ζχζηαζε ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηελ Θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

Ρν ειάρηζην χςνο ηνπ δαλείνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα επηδνηεζεί αλέξρεηαη ζε 100.000 

Δπξψ, ελψ ην κέγηζην χςνο ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζε 900.000 Δπξψ αλά πξφηαζε.  

Ρν δάλεην ζα είλαη έληνθν απφ ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο. Ρν επηηφθην ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο είλαη ζηαζεξφ γηα φιε ηεο δηάξθεηά ηεο. Ρν επηηφθην απηφ είλαη ην 

κεζνζηαζκηθφ επηηφθην πνπ πξνθχπηεη απφ ην επηηφθην δαλεηζκνχ γηα ηα θεθάιαηα κε 

ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί ηε Γξάζε ε ηξάπεδα, θαη απφ ην επηηφθην γηα ηα θεθάιαηα 

κε ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί ην Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη κεδεληθφ (0%). 

Ρν εηήζην επηηφθην ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ επηβαξχλεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Λ. 

128/75, ζήκεξα 0,60%, ζην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηξάπεδα.  

Ρν κεησκέλν απηφ επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ ινγίδεηαη σο επηδφηεζε επηηνθίνπ 

θαη ζπληζηά θξαηηθή ελίζρπζε de minimis (ήζζνλνο ζεκαζίαο), ζχκθσλα κε ηνλ 
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Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (L379 ηεο 28/12/2006, ζει.5) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 

θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο Ζ επηδφηεζε επηηνθίνπ αθνξά 

ην κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Ρακείνπ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΡΔΞΗΣ).  

Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ νξίδεηαη θαη’ ειάρηζην ζε πέληε (5) έηε θαη κε κέγηζηε δηάξθεηα 

δέθα (10) έηε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξψηε εθηακίεπζε. Ρν δάλεην απνπιεξψλεηαη 

κε ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. πάξρεη δπλαηφηεηα έληνθεο πεξηφδνπ ράξηηνο έσο 2 έηε, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ράξηηνο, θαηαβάιινληαη κφλν νη ηφθνη.  

Πε πεξίπησζε πξφσξεο κεξηθήο ή νιηθήο απνπιεξσκήο απηή γίλεηαη ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε (π.ρ. πνηλή πξφσξεο εμφθιεζεο). 
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Β.4 Πρέδην Νδεγνχ Δθαξκνγήο  

 

 

ΡΑΚΔΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

 

Γξάζε: 

«Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε έκθαζε ζην εκπφξην» 

Κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – Δπξσπατθφ 

Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) 

 

Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Κε ηελ 12017/1245 (ΦΔΘ 1697/Β/27.10.2010) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ζπζηάζεθε 

Ρακείν Σαξηνθπιαθίνπ (Θεθαιαίνπ) κε ηελ επσλπκία «Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», 

σο ρσξηζηή ινγηζηηθά ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα, εληφο ηνπ Ρακείνπ Δγγπνδνζίαο Κηθξψλ 

θαη Ξνιχ Κηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ (εθεμήο ΔΡΔΑΛ ΑΔ), γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ σο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

Πθνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε ζπλεπέλδπζε θαη 

ζπγρξεκαηνδφηεζε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ θαη θαηάιιεισλ δξάζεσλ, ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο πξφζβαζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, φπσο αλαθπθινχκελα δάλεηα, ή 

άιιεο κνξθέο πηζηνδνηήζεσλ θαη ζπκκεηνρψλ (π.ρ. εγγπήζεηο θαη αληεγγπήζεηο, 

κηθξνδάλεηα, πβξηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ζρήκαηα επηδφηεζεο θφζηνπο δαλεηζκνχ, 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα (venture capital), θεθάιαηα ζπνξάο (seed capital) θαη αξρηθά 

θεθάιαηα (start-up capital) 

Δηδηθφηεξα, ην Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπζηήλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηηο Ξνιχ Κηθξέο, 

Κηθξέο θαη Κεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαη λα ζπκβάιεη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαη 

ζσζηφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΞΑ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηέινο, 

λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο κφριεπζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ κε ηνπο 

επλντθφηεξνπο φξνπο ηεο αγνξάο. 
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Δλδηάκεζνη Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί  

Κεηά απφ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ ζα επηιεγνχλ νη 

Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί θαη/ή έλσζεο θαη/ή θνηλνπξαμίαο, ηεο νπνίαο 

ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο είλαη Σξεκαηνπηζησηηθφο Νξγαληζκφο, ηνπ Γεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε έδξα ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο κέζα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Θαλνληζκνχ 

(ΔΘ)1083/2006, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

Νη Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί πνπ ζα επηιεγνχλ ζα  ζπλεπελδχνπλ ίδηα θεθάιαηα 

απφ θνηλνχ κε θεθάιαηα ηνπ «Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε 

ΔΡΔΑΛ ΑΔ, γηα ηελ παξνρή πξντφλησλ δαλεηνδφηεζεο κε επλντθνχο φξνπο ζε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο . 

Νη επηιεγκέλνη Δλδηάκεζνη Σξεκαηνπηζησηηθνί Νξγαληζκνί ζα απαηηεζεί λα 

ζπκκνξθσζνχλ θαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο, ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

δεκνζηφηεηαο θαη ειέγρνπ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, ηνπο 

θαλφλεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΡΞΑ, ην ειιεληθφ δηαρεηξηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ ζχζηεκα - 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή – θαζψο θαη κε ηε ζπκθσλία 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ θαη ηε ζρεηηθή ΘΑ. 

Όιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ Δλδηάκεζνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ Νξγαληζκνχ ζα 

πεξηγξάθνληαη ζηε Ππκθσλία Σξεκαηνδφηεζεο θαη Ππλεπέλδπζεο ε νπνία ζα απνηειεί 

ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ θαη ηεο ΔΡΔΑΛ ΑΔ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζε ρσξηζηή ρξεκαηνδνηηθή κνλάδα (Ρακείν Γαλεηνδνηήζεσλ) 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γξάζε, κε ζθνπφ ηελ παξνρή δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο ζε 

επηρεηξήζεηο.  

 

Θεζκηθφ πιαίζην 

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο δξάζεο δηέπεηαη θπξίσο απφ: 

 ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ ηεο ΔΔ 1080/2006, 1083/2006 θαη 

1828/2006, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

 ην Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Θαλνληζκφ ΔΘ 800/2008 γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαη 

ηνλ 

 Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de 

minimis) 
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 ην Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε/ Έιεγρνο θαη Δθαξκνγή Αλαπηπμηαθψλ 

Ξαξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ Α΄267/03-12-

2007) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 ην Λ.3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΘ Α΄53/31-03-2010). 

 ηελ απφ 02-11-2010 ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο ΡΔΚΞΚΔ ΑΔ θαη 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

 ην  Λ. 3912/2011 γηα ηε Πχζηαζε Δζληθνχ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο (ΦΔΘ Α΄17/17-02-2011). 

 ηελ ππ’ αξηζ. 12017/1245 (ΦΔΘ 1697/Β/27.10.2010) Θνηλή Απφθαζε ησλ 

πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο 

γηα ηε ζχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ κε ηελ επσλπκία «ΡΑΚΔΗΝ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ». 

 ηελ ππ΄ αξηζκφλ 14053/ΔΠ/1749/27.3/2008 (ΦΔΘ 540/Β/2008) ππνπξγηθή 

απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΠΓΔ) 

ηνπ ΔΠΞΑ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

Ξεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο Γξάζεο 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε 

έκθαζε ζην εκπφξην» απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο κνξθψλ δηθηπψζεσλ θαη 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Νη δηθηπψζεηο ζα ιακβάλνπλ 

νξηδφληηα ή θάζεηε κνξθή θαη ε δεκηνπξγία ηνπο έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 

ηνπο. 

Πην πιαίζην απηφ, νη Γεληθνί Πηφρνη ηεο Γξάζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 3 θχξηνπο 

Άμνλεο: 

 Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ ζηηο νπνίεο νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Γηα ηνλ θάζε Γεληθφ ζηφρν ηεο Γξάζεο ηίζεληαη επηκέξνπο Δηδηθνί Πηφρνη πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαησηέξσ: 

Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο ζπλέλσζεο δπλάκεσλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηεο απφ θνηλνχ πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θιπ.  

 Βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ (αχμεζε 

πσιήζεσλ, κείσζε θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θιπ.). 

 Αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο 

θαζψο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπο ζε λέεο αγνξέο. 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξφζβαζε ζηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

 Ξξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

 Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο 

ζπλερνχο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πςεινχ βαζκνχ εμεηδίθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο.  

Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ 

ζηηο νπνίεο νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 Γεκηνπξγία εμσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηνλ επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν 

φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεξγαηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο.  

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ/ ηνπηθφ επίπεδν.  
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SPEED AE  Σελ. 59 

 Γεκηνπξγία πφινπ πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ θαη ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ ζε 

εζληθφ/ ηνπηθφ επίπεδν. 

Ξαξάιιεια, ε Γξάζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο πξαθηηθήο ηεο ζχλαςεο κνξθψλ 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε ηε κνξθή νξηδφληησλ ή θάζεησλ δηαζπλδέζεσλ 

ζαλ έλα εξγαιείν πνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ζα 

ζπλδξάκεη ζηε ζηαδηαθή αλφξζσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δίδνο ελίζρπζεο 

Ξξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα πνπ δίλνληαη κε επλντθνχο φξνπο. 

 

Ππλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δξάζεο  

Ζ Γξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα απφ ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Γξάζεο: «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί 

(clusters) κε έκθαζε ζην εκπφξην» αλέξρεηαη ζε 90.000.000 επξψ. Ζ ΔΡΔΑΛ ΑΔ, σο 

δηαρεηξίζηξηα ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα θαηαβάιεη ζπλνιηθά πνζφ 

30.000.000 επξψ θαη νη ζπλεξγαδφκελνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί ζα θαηαβάινπλ 

πνζφ 60.000.000 επξψ.  

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 30 εθ. 

επξψ ηεο Γξάζεο «Δπηρεηξεκαηηθνί Ππλεξγαηηθνί Πρεκαηηζκνί (clusters) κε έκθαζε 

ζην εκπφξην» πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ παξνρή δαλείσλ κε επλντθνχο φξνπο, αλά 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ηνπ ΔΠΞΑ θαη άμνλα πξνηεξαηφηεηαο. Γηα ηελ θαηαλνκή 

έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο ζχζηαζεο ηνπ Ρακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα 

Άμνλαο Θσδ. 

άμνλα 

Δληζρπφκελε 

Ξεξηθέξεηα 

Ξνζφ (€), % 

ΞΔΞ Καθεδνλίαο 

Θξάθεο  

Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  

4 ΘΔΛΡΟΗΘΖ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ  

5.013.720 

16,7124%  

ΞΔΞ Καθεδνλίαο 

Θξάθεο  

"Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο"  

5 ΓΡΗΘΖ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ  

760.440 

2,5348%  

ΞΔΞ Αηηηθήο  "Δλίζρπζε ηεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο Θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

Τεθηαθήο Πχγθιηζεο" 

3 ΑΡΡΗΘΖ  12.517.410  

41,7247%  

ΞΔΞ Θεζζαιίαο – 

Πηεξεάο Διιάδαο – 

Ζπείξνπ  

"Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Πηεξεάο Διιάδαο "  

8 ΠΡΔΟΔΑ 

ΔΙΙΑΓΑ 

1.174.650 

 3,9155%  

ΞΔΞ Θξήηεο θαη 

Λήζσλ Αηγαίνπ  

"Τεθηαθή Πχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Λνηίνπ Αηγαίνπ"  

6 ΛΝΡΗΝ ΑΗΓΑΗΝ  740.850 

 2,4695%  

ΔΞ 

Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

"Βειηίσζε 

Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο"  

3 ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ-

ΘΟΑΘΖ, 

ΘΔΠΠΑΙΗΑ, 

ΖΞΔΗΟΝΠ, 

ΗΝΛΗΝ, 

ΓΡ.ΔΙΙΑΓΑ, 

ΞΔΙΝΞ/ΠΝΠ., 

ΒΝΟ. ΑΗΓΑΗΝ, 

ΘΟΖΡΖ 

9.792.960 

32,6432%  
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Δπηιέμηκεο πεξηνρέο  

Όιε ε Διιάδα  

 

Ύςνο Γαλείνπ  

Ρν ειάρηζην χςνο δαλείνπ αλέξρεηαη ζε 100.000 € θαη κέγηζην χςνο δαλείνπ αλέξρεηαη 

ζε 900.000 €. αλά πξφηαζε.  

 

Δπηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  

Ρν δάλεην είλαη έληνθν απφ ηελ εκεξνκελία εθηακίεπζεο. Ρν επηηφθην ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο είλαη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο. Ρν εηήζην επηηφθην ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ δηακνξθψλεηαη ζε ….%, ην νπνίν επηβαξχλεηαη κε ηελ εηζθνξά ηνπ Λ. 

128/75, ζήκεξα 0,60%, ζην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ρξάπεδα.  

Ρν επηηφθην απηφ είλαη ην κεζνζηαζκηθφ επηηφθην πνπ πξνθχπηεη απφ ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ γηα ηα θεθάιαηα κε ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί ηε Γξάζε ε Ρξάπεδα θαη απφ 

ην επηηφθην γηα ηα θεθάιαηα κε ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηεί ην Ρακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη κεδεληθφ (0%). 

Ρν κεησκέλν απηφ επηηφθην εθηνθηζκνχ ηνπ δαλείνπ ινγίδεηαη σο επηδφηεζε επηηνθίνπ 

θαη ζπληζηά θξαηηθή ελίζρπζε de minimis (ήζζνλνο ζεκαζίαο), ζχκθσλα κε ηνλ 

Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (L379 ηεο 28/12/2006, ζει.5) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 

θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ζηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο Ζ επηδφηεζε επηηνθίνπ αθνξά 

ην κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Ρακείνπ 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΡΔΞΗΣ).  

 

Γηάξθεηα – Απνπιεξσκή Γαλεηαθήο Πχκβαζεο  

Ζ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ νξίδεηαη θαη’ ειάρηζην ζε πέληε (5) έηε θαη κε κέγηζηε δηάξθεηα 

δέθα (10) έηε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξψηε εθηακίεπζε. Ρν δάλεην απνπιεξψλεηαη 

κε ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. πάξρεη δπλαηφηεηα έληνθεο πεξηφδνπ ράξηηνο έσο 2 έηε, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

ράξηηνο, θαηαβάιινληαη κφλν νη ηφθνη.  
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Πε πεξίπησζε πξφσξεο κεξηθήο ή νιηθήο απνπιεξσκήο απηή γίλεηαη ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε (π.ρ. πνηλή πξφσξεο εμφθιεζεο). 

 

Γηαρεηξηζηηθφ Θφζηνο  

Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ε επηρείξεζε θαηαβάιιεη δηαρεηξηζηηθφ 

θφζηνο πνζνχ 150 €. 

 Δπηιέμηκεο δαπάλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη  

1. Ζ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Ξεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηζζψκαηα 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθηάηαη ε ρξήζε, εθφζνλ ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αγνξάο απηψλ θαηά 

ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

2. Ππζηήκαηα δηαρείξηζεο, ηδίσο απνζεθψλ, εκπνξεπκάησλ, απνζεκάησλ 

απηνκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ζχγρξνλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, εθαξκνγή 

CRM, εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (ebusiness), ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο – αγνξψλ, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, GPS, webcams, PDA’s, 

θιπ.  

3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο δαπάλεο πξνψζεζεο-πξνβνιήο, 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο θαη 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, δνθηκέο θαη πηζηνπνηήζεηο πξντφλησλ, πξνκήζεηαο 

θαη εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ, ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο, δαπάλεο γηα 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ ηεο αγνξάο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, επξεζηηερληψλ, ηερλνγλσζίαο θαη κε 

θαηνρπξσκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θ.ά. 

4. πεξεζίεο ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ζπλεξγαζίαο κε 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, αλάπηπμεο πξσηνηχπσλ, 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο, κειέηεο 

κείσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο.  
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SPEED AE  Σελ. 63 

5. Θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν εθζπγρξνληζκφο θηηξηαθψλ, εηδηθψλ θαη 

βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο δηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ 3 θαη 4 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

Νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο 5 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζαξάληα 

ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπλφινπ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

Κε επηιέμηκεο δαπάλεο  

-   Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

εμαγσγέο, ηδίσο δε απηέο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο πνζφηεηεο, κε ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλήζε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη άιιεο 

δαπάλεο πνπ απνθιείνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (de minimis).  

-  Γελ είλαη επηιέμηκεο γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ δαλείσλ νη δαπάλεο γηα ηελ 

απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

θαη άιιεο δαπάλεο πνπ απνθιείνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ ΔΘ 1998/2006 (de 

minimis).  

-  Γελ είλαη επηιέμηκνο ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

αλαθηεζεί αθφκα θαη αλ δελ αλαθηάηαη  

 

Δπηιέμηκνη Θ.Α.Γ.  

Δπηιέμηκεο πξνο ελίζρπζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη νη πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε Πχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΘ, ή 

ην Ξαξάξηεκα Η ηνπ ΔΘ 800/2008 (L214/3/09.08.2008) πνπ: 

 ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η «Κε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο», 
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 δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επηιέμηκνπο ΘΑΓ ηνπ εκπνξίνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξεο (ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

δαλείνπ), 

 έρνπλ ιάβεη ηελ εγγχεζε ηεο ΔΡΔΑΛ, ζε πξνγξάκκαηα πνπ έιεμαλ ή βξίζθνληαη 

ζε ηζρχ θαη δελ εκθαλίδνπλ αζπλέπεηα (ιεμηπξνζεζκία) ζε εγγπεκέλν δάλεην. 

Γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε επηρεηξήζεσλ κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα), ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα 

έζνδα (ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο). 

Ξίλαθαο επηιέμηκσλ θιάδσλ ΘΑΓ - NACE 2008 
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

10   Βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

 10.52 Ξαξαγσγή παγσηψλ 

 10.7 Ξαξαγσγή εηδψλ αξηνπνηίαο θαη αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

 10.82 Ξαξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

 
10.83.12 Δπεμεξγαζία ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ 

θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ· ινβνχ θαη 

θινηνχ θαθέ 

 
10.83.13 Δπεμεξγαζία πξάζηλνπ ηζαγηνχ (πνπ δελ έρεη ππνζηεί δχκσζε), καχξνπ 

ηζαγηνχ (πνπ έρεη ππνζηεί δχκσζε) θαη ηζαγηνχ πνπ έρεη ππνζηεί ελ κέξεη 

δχκσζε 

 
10.83.14 Δπεμεξγαζία εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη 

παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνχ ή κάηε 

  10.83.15 Δπεμεξγαζία αθεςεκάησλ βνηάλσλ 

 10.84 Ξαξαγσγή αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ 

 10.85 Ξαξαγσγή έηνηκσλ γεπκάησλ θαη θαγεηψλ 

 
10.86 

Ξαξαγσγή νκνγελνπνηεκέλσλ παξαζθεπαζκάησλ δηαηξνθήο θαη 

δηαηηεηηθψλ ηξνθψλ 

 10.89.11 Ξαξαγσγή ζνππψλ θαη δσκψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηνπο 

11  Βηνκεραλία Ξνηψλ 

 11.01.1 Ξαξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

 11.05 Επζνπνηία 

 
11.07 

Ξαξαγσγή αλαςπθηηθψλ· παξαγσγή κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη άιισλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

13   Ξαξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ. 
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14   Θαηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο. 

15 
  

Θαηεξγαζία θαη δέςε δέξκαηνο, θαηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ (απνζθεπψλ), 
ηζαληψλ, εηδψλ ζεινπνηίαο, εηδψλ ζαγκαηνπνηίαο θαη ππνδεκάησλ θαη 
ππνδεκάησλ. 

16 
  

Βηνκεραλία μχινπ θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ απφ μχιν θαη θειιφ, εθηφο 
απφ ηα έπηπια, θαηαζθεπή εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθήο. 

17   Θαηαζθεπή ραξηνπνιηνχ, ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί. 

18 
  

Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ 
εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο ή κέζσλ πιεξνθνξηθήο. 

19   Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα θαη πξντφλησλ δηχιηζεο πεηξειαίνπ 

20   Ξαξαγσγή ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξντφλησλ. 

21 
  

Ξαξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ 

22   Ξαξαγσγή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο. 

23   Θαηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά. 

24   Ξαξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ.  

25 
  

Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 
εμνπιηζκνχ. 

26 
  

Θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθψλ θαη νπηηθψλ 
πξντφλησλ 

27   Θαηαζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

28   Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ π.δ.θ.α. 

29 
  

Θαηαζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ξπκνπιθνχκελσλ θαη 
εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ 

30   Θαηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ 

31   Θαηαζθεπή επίπισλ 

32   Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

33 
  Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ. 

38  Ππιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκκάησλ· αλάθηεζε πιηθψλ 

39 
 

Γξαζηεξηφηεηεο εμπγίαλζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ 

41  Θαηαζθεπέο θηηξίσλ 

42  Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

43  Δμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

45 
 

Σνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ 

46 
 

Σνλδξηθφ Δκπφξην (πιελ εκπφξην κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ / 
κνηνζηθιεηψλ)  

47  
Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

κνηνζηθιεηψλ 

49  Σεξζαίεο κεηαθνξέο θαη κεηαθνξέο κέζσ αγσγψλ 

50  Ξισηέο κεηαθνξέο 

51  Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο 

52  Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο 
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53  Ραρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

55  Θαηαιχκαηα 

 55.10 Μελνδνρεία θαη παξφκνηα θαηαιχκαηα 

 55.20  Θαηαιχκαηα δηαθνπψλ θαη άιια θαηαιχκαηα ζχληνκεο δηακνλήο 

 
55.30 

Σψξνη θαηαζθήλσζεο, εγθαηαζηάζεηο γηα νρήκαηα αλαςπρήο θαη 
ξπκνπιθνχκελα νρήκαηα (φιεο νη ππνθαηεγνξίεο εμαηξνπκέλεο ηεο 
55.20.19) 

56  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

58  Δθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

59 
 

Ξαξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, βίληεν θαη ηειενπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, ερνγξαθήζεηο θαη κνπζηθέο εθδφζεηο 

61  Ρειεπηθνηλσλίεο 

62 
 

Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο 
ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

63  Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο 

64 
 

Γξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηηο 
αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία 

65 
 

Αζθαιηζηηθά, αληαζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εθηφο απφ ηελ 
ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 

 65.1 Αζθάιηζε 

 65.2 Αληαζθάιηζε 

68  Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

69  Λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 
69.20 

Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ 
ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

70 
 

Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο 
παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

71 
 

Αξρηηεθηνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ· ηερληθέο 

δνθηκέο θαη αλαιχζεηο 

72  Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε 

73  Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο 

74  Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

77  Γξαζηεξηφηεηεο ελνηθίαζεο θαη εθκίζζσζεο 

79 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ, γξαθείσλ 

νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ θαη ππεξεζηψλ θξαηήζεσλ θαη 
ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

81  Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θηίξηα θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

82 
 

Γηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ, γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο 
επηρεηξήζεηο10 

90  Γεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηέρλεο θαη δηαζθέδαζε 

                                                 
10  Γξαζηεξηφηεηεο ζπζθεπαζίαο κφλν πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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91 
 

Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, κνπζείσλ, θαη ινηπέο 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

93 
 

Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη 
ςπραγσγίαο 

94  Γξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεσλ 

95 
 

Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ αηνκηθήο ή νηθηαθήο 
ρξήζεο 

 
 

Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο  

Νη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε Πχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΘ, ή ην Ξαξάξηεκα Η ηνπ ΔΘ 800/2008 (L214/3/09.08.2008) νη νπνίεο: 

- ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η «Κε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο» 

- δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αληίζηνηρνπο επηιέμηκνπο ΘΑΓ , φπσο πεξηγξάθεηαη ζε 

ζρεηηθή ελφηεηα «Δπηιέμηκνη ΘΑΓ» 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξεο (ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ 

δαλείνπ) 

- έρνπλ ιάβεη ηελ εγγχεζε ηεο ΔΡΔΑΛ, ζε πξνγξάκκαηα πνπ έιεμαλ ή βξίζθνληαη 

ζε ηζρχ θαη δελ εκθαλίδνπλ αζπλέπεηα (ιεμηπξνζεζκία) ζε εγγπεκέλν δάλεην. 

Γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ή κε επηρεηξήζεσλ κε κηθηή δξαζηεξηφηεηα (ήηνη επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη π.ρ. ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα), ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηα κεγαιχηεξα 

αθαζάξηζηα έζνδα (ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο). 

 

Κε επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο  

Γελ είλαη επηιέμηκεο: 

- νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο εμαηξεί ν Θαλνληζκφο ΔΘ 

1998/2006 De Minimis (παξάξηεκα ΗΗΗ), 
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- νη πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο νξίδνληαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

Θνηλνηηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (2004/C 244 ηεο 

1εο Νθησβξίνπ 2004, ζ. 2) θαη απφ ην Γεληθφ Θαλνληζκφ Απαιιαγήο θαηά 

θαηεγνξία (ΔΘ) αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 (L 214 

ηεο 9.8.2008, ζ. 3) γηα ηηο Κηθξέο θαη Κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

- επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο εληζρχζεσλ θαηφπηλ 

πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία νη εληζρχζεηο 

θεξχζζνληαη παξάλνκεο θαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ Θνηλή Αγνξά. 

Δπίζεο, απνθιείνληαη:  

Ρα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 1νπ θαη 

2νπ βαζκνχ, νη Γεκνηηθέο θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, νη Γεκφζηνη Νξγαληζκνί.  

Νη Δπηρεηξήζεηο ηνπ Σξεκαηνπηζησηηθνχ θαη Σξεκαηννηθνλνκηθνχ Ρνκέα (Ρξάπεδεο, 

Δηαηξείεο Venture Capital, ΔΘΔΠ, Δηαηξείεο Leasing, Eηαηξείεο Factoring, Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο, ΑΔΓΑΘ, ΑΔΔΣ, ΔΙΓΔ θιπ.). 

Ρα Λνκηθά Ξξφζσπα ή Δλψζεηο Ξξνζψπσλ ή Δηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

(ζσκαηεία, ζχιινγνη, φκηινη θιπ.). 

 

Κε επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο  

Πε θάζε πεξίπησζε, ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ εληζρχζεσλ 

φπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1 ηνπ Θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ 1998/2006 De Minimis 

(παξάξηεκα ΗΗΗ).  

Ππλεπψο, ν παξφλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πνιχ 

κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο εθηφο απφ:  

α)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο 

θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 104/2000 ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (1), 

β)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγή 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ άξζξνπ 32 

(πξψελ άξζξν 38) ηεο Ππλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηζρχεη, 
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γ)  εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηεο ζπλζήθεο, ηνπ 

άξζξνπ 32 (πξψελ άξζξν 38) ηεο Ππλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ηζρχεη, 

ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

i)  φηαλ ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ή ηελ πνζφηεηα 

ηέηνησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ πξσηνγελείο παξαγσγνχο ή 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά απφ ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο·  

ii)  φηαλ ε ελίζρπζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απφδνζήο ηεο ελ κέξεη ή εμ 

νινθιήξνπ ζε πξσηνγελείο παξαγσγνχο·  

δ)  εληζρχζεηο γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο ή 

πξνο θξάηε κέιε, ηδίσο δε εληζρχζεηο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο εμαγφκελεο 

πνζφηεηεο, κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο ή κε άιιεο ηξέρνπζεο 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα· 

ε)  εληζρχζεηο γηα ηηο νπνίεο ηίζεηαη σο φξνο ε ρξήζε εγρψξησλ αγαζψλ αληί ησλ 

εηζαγφκελσλ·  

ζη)  ηηο εληζρχζεηο πξνο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1407/2002·  

δ)  ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ απφθηεζε νρεκάησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ νη 

νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ νδηθέο εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ·  

ε)  ηηο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Kαλνληζκνχ λννχληαη σο:  

α)  «γεσξγηθά πξντφληα» ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα I ηεο 

ζπλζήθεο ΔΘ (πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ), κε εμαίξεζε ηα πξντφληα αιηείαο·  

β)  «κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ» θάζε πξάμε επί γεσξγηθνχ πξντφληνο απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη έλα επίζεο γεσξγηθφ πξντφλ, κε εμαίξεζε ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο 

γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

πξντφληνο δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ πξψηε ηνπ πψιεζε·  

γ)  «εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ε θαηνρή ή έθζεζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε, ηελ 

πξνζθνξά πξνο πψιεζε, ηελ παξάδνζε ή νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν δηάζεζεο 
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ζηελ αγνξά, κε εμαίξεζε ηελ πξψηε πψιεζε απφ κέξνπο πξσηνγελνχο παξαγσγνχ 

ζε κεηαπσιεηέο ή κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

πξνεηνηκάδεη ην πξντφλ γηα κηα ηέηνηα πξψηε πψιεζε· ε πψιεζε απφ κέξνπο 

πξσηνγελνχο παξαγσγνχ πξνο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ινγίδεηαη σο εκπνξία αλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρσξηζηφ θαη εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρψξν. 

Δπίζεο, απφ ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο, εμαηξνχληαη θαη δελ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 

αίηεζε:  

i)  νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο ραιπβνπξγίαο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηνπ λένπ Ξνιπηνκεαθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηηο Ξεξηθεξεηαθέο 

Δληζρχζεηο πξνο κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ii)  νη δξαζηεξηφηεηεο λαππεγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην πιαίζην 

γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηε λαππεγηθή βηνκεραλία (2003/C317/06), θαη,  

iii)  νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ ηνπ λένπ Ξνιπηνκεαθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Ξξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ 

Νη επηιέμηκνη επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγαηηθνί ζρεκαηηζκνί (CLUSTERS) πξνηείλεηαη επίζεο 

λα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπλδπαζηηθά θαη αζξνηζηηθά ηηο αθφινπζεο γεληθέο 

πξνυπνζέζεηο:  

 Πε θάζε ζρεκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) θνξείο, κε 

επηιέμηκνπο ΘΑΓ φπσο πξνζδηνξίδνληαη παξαπάλσ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγνί θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηεο Γξάζεο.  

 Ρα λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα πεξηβάιινπλ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters) ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θπξίσο εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νθείινπλ λα έρνπλ πξσηεχνλ ΘΑΓ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Σνλδξηθφ εκπφξην (46), ιηαληθφ εκπφξην (47) θαη ρνλδξηθφ / ιηαληθφ εκπφξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ (45). 

 Ρα clusters πξέπεη λα απνηεινχλ ζπλεξγαζίεο κφληκνπ ραξαθηήξα κε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο θαη ζπλέξγηεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη δχλαηαη λα έρνπλ ηε 

κνξθή, είηε ζχκπξαμεο κέζσ λνκηθά δεζκεπηηθνχ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ 
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ησλ κειψλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο, ηα δηθαηψκαηα θαη 

νη ππνρξεψζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ, είηε θνηλνπξαμίαο, είηε ηέινο, 

εηαηξείαο, είηε θεξδνζθνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.  

 Θάζε επηρείξεζε ζα έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε κία 

πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο.  

 Ν Δπηρεηξεκαηηθφο Ππλεξγαηηθφο Πρεκαηηζκφο (Cluster), πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

επηιέμηκνο γηα ελίζρπζε, ζα πξέπεη λα έρεη κία απφ ηηο αθφινπζεο Λνκηθέο Κνξθέο:  

o Πχκπξαμε κεηαμχ αλεμάξηεησλ θαη κε ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ - θνξέσλ, 

κε λνκηθά δεζκεπηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε ζρεηηθφ 

παξάξηεκα ηνπ παξφληνο νδεγνχ.  

o Θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ - θνξέσλ, ε νπνία ζα ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ ηνπ 

έξγνπ ηεο εγθξηζείζαο επέλδπζεο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο ηνπ cluster ζην 

πξφγξακκα. Πην θαηαζηαηηθφ ηεο θνηλνπξαμίαο ζα πξνβιέπεηαη ξεηά ε 

δηαηήξεζή ηεο, γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο ή ε κεηαηξνπή ηεο ζε άιινπ είδνπο εηαηξεία κε ζπλαθείο ζθνπνχο 

θαη αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο κε απηά ηνπ εληαγκέλνπ cluster. Ζ εηαηξεία 

απηή ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί ηηο θνηλέο ππνδνκέο ηνπ Cluster. 

o Δηαηξεία κεηνρηθήο ζχλζεζεο (Αλψλπκε Δηαηξεία - Α.Δ., Δηαηξία 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο – Δ.Ξ.Δ.)  ή θεξδνζθνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ηεξεί 

ππνρξεσηηθά ινγηζηηθά βηβιία Γ’ Θαηεγνξίαο, ε νπνία ζα ζπζηαζεί ην 

αξγφηεξν εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο επέλδπζεο ζην πξφγξακκα θαη ε νπνία ζα είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ cluster γηα ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Ζ εηαηξεία απηή ζα 

πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί ηηο θνηλέο ππνδνκέο ηνπ Cluster. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

 

Ξεξηερφκελα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε 
 

 
Α΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο 

 

ΚΔΟΝΠ Η – Ραπηφηεηα επηρείξεζεο 

 

Ξαξνπζηάδεηαη ε ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

επηιεμηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (ΘΑΓ, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, θχθινο εξγαζηψλ, έληαμε 

ζε πξνγξάκκαηα de minimis θαη άιισλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, εγγπήζεηο απφ ΔΡΔΑΛ 

ΑΔ θιπ.). 

 

ΚΔΟΝΠ ΗΗ – Ξαξνπζίαζε Δπελδπηηθνχ Πρεδίνπ 

 

Γεληθά ζηνηρεία επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο) 

 

1. ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

 

1.1 

ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ 

(επηζπκεηφ κηα ζειίδα Α4) 

Πχληνκν ηζηνξηθφ 

Αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  

Θχξηα ζεκεξηλή ελαζρφιεζε-πειάηεο 

θηζηάκελνο εμνπιηζκφο θαη ινηπά πάγηα (ζπλνπηηθά) 

Ξαξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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1.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

 θηζηάκελε θαηάζηαζε (έηνο t)  

 t-3 t-2 t-1 

ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ    

ΘΔΟΓΖ ΞΟΝ 

ΑΞΝΠΒΔΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΦΝΟΥΛ 

   

ΔΜΑΓΥΓΔΠ    

 

 

 

2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

 

2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΔΞΔΛΓΠΖΠ (επηζπκεηφ κηα ζειίδα Α4) 

Γεληθφο ζηφρνο επέλδπζεο 

Ξξνηεηλφκελεο δαπάλεο-εμήγεζε αλαγθαηφηεηάο ηνπο 

Νπνηνδήπνηε άιιν ρξήζηκν ζηνηρείν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

επέλδπζεο) 
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2.2 
Αλαιπηηθφο πίλαθαο δαπαλψλ- πξνυπνινγηζκφο επέλδπζεο-αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα 

Ξξνηεηλφκελεο δαπάλεο-αλαιπηηθή θαηαγξαθή: 

   – πξνυπνινγηζκφο επέλδπζεο 

   – δαλεηνδνηνχκελν κέξνο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έηε κεηά ηελ επέλδπζε* 

  1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 

 ΘΘΙΝΠ 

ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

          

 ΘΔΟΓΖ ΞΟΝ 

ΑΞΝΠΒΔΠΔΥΛ 

ΘΑΗ ΦΝΟΥΛ 

          

 ΔΜΑΓΥΓΔΠ           

 
*  Πεκείσζε: Αλ ην δάλεην είλαη δεθαεηέο ζπκπιεξψλεηαη ν παξαπάλσ πίλαθαο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηαεηέο ζπκπιεξψλνληαη ηα 7 έηε ηνπ πίλαθα θ.ν.θ. 
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3. ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΞΔΛΓΠΖΠ 

 

3.1 ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ 

Α) Θξηηήξην ΛΑΗ / ΝΣΗ 

1. Ππκβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ ζε λέεο αγνξέο ή επέθηαζε ζε ππάξρνπζεο 

Β) Θξηηήξηα επηδησθφκελνπ 

απνηειέζκαηνο-ζηφρνο 

ΒΑΘΚΝΠ 0 ή 1 

1. Ππκβνιή ζηελ επέθηαζε πειαηνινγίνπ (λένη πειάηεο-λέεο αγνξέο) γηα ηηο 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη επίηεπμε εχξνπο πειαηνινγίνπ γηα ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο 

2. Δμαζθάιηζε ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ρσξίο πξνζηηζέκελεο 

επηβαξχλζεηο απφ ελδηάκεζνπο 

3. Δπίηεπμε αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ θαη ηθαλψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

4. Κείσζε θφζηνπο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηφρνο αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ γηα ηηο λέεο 

5. Αμηνπνίεζε ηπρφλ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

6. Αχμεζε βαζκνχ /δπλακηθφηεηαο εμππεξέηεζεο ηεο επηρείξεζεο (απνζεθεπηηθή, 

κεηαθνξηθή θηι). γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζηφρν δπλακηθφηεηαο γηα ηηο 

λέεο 

7. Αχμεζε ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ logistics γηα 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζηφρνο βάζεη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπο ζρεδίνπ γηα 

ηηο λέεο 

8. Βειηίσζε επηπέδνπ /πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηφρνο βάζεη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηνπο ζρεδίνπ γηα ηηο λέεο 

9. Δηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ ζηελ δηάζεζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ 

 

 

3.2 ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΡΖΡΑ ΔΞΔΛΓΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ 

Ζ Ρξάπεδα ζα αμηνινγήζεη ην επελδπηηθφ ζρέδην ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ 

ζεκεία. Ν ππνςήθηνο δαλεηνιήπηεο πνπ θαηαζέηεη ην επελδπηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα 

απαληήζεη/ ηεθκεξηψζεη ηα αλσηέξσ. 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ βαζκνιφγεζε ησλ ζηφρσλ απνηειεί ε απάληεζε ΛΑΗ ζην θξηηήξην 

3.1 Α. 

Πηε ζπλέρεηα βαζκνινγνχληαη ηα ζεκεία 3.1 Β (1 έσο 9) κε 0 ή 1. Ρίζεηαη βαζκφο 1 φηαλ 

εθηηκάηαη φηη έρεη ζεκαληηθή ζπλάθεηα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν. ΄Αλ ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 4 ζεσξείηαη φηη πιεξνχληαη ηα εηδηθά θξηηήξηα 

επηιεμηκφηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 

 

 

Β΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο 
 

Κεηά ηελ εμέηαζε ηεο επηιεμηκφηεηαο κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα αθνινπζεί σο Β΄ 

Φάζε ε αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά θξηηήξηα. 


