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«Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των 

Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών 

Παραμέτρων» 

 

Τα οικονομικά της διαχείρισης απορριμμάτων 

 

 

«Ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα» 

(Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και συναφή Εργαλεία της Ε.Ε.) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020», που θεσπίστηκε το 2010, είναι η δεκαετής στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Η ΕΕ έχει πέντε πρωταρχικούς στόχους που θέλει να επιτύχει μέχρι το τέλος του 2020. Αυτοί οι 

στόχοι βρίσκονται στους εξής τομείς: 

• απασχόληση, 

• έρευνα και ανάπτυξη, 

• κλίμα/ενέργεια, 

• εκπαίδευση, 

• μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στηρίζεται από επτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες»: την 

καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, την απασχόληση, τους νέους, τη βιομηχανική πολιτική, 

τη φτώχεια και την αποδοτική χρήση των πόρων. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στερεά απόβλητα – Βασικές Κατευθύνσεις 

 Χρηματοδότηση δράσεων και έργων που είναι συμβατά με την «ιεραρχία» 

διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 

2020 για την ανακύκλωση 

 Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων  

 Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 

αποβλήτων 

 Ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση σύγχρονων εγκαταστάσεων, ιδίως σε περιοχές με 

μεγάλες ανάγκες, όπως τα μεγάλα αστικά κέντρα ή σε περιοχές με υστέρηση 

υποδομών  

 Προσανατολισμός της δημόσιας χρηματοδότησης προς την υποστήριξη των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, που 

θεωρείται σημαντική και για τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, όπου 

μάλιστα διαφαίνονται αξιόλογες αυξητικές τάσεις.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΘΣ 6 ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Με σκοπό να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των ΕΔΕΤ, σκιαγραφούνται έντεκα 

θεματικοί στόχοι (ΘΣ) μεταξύ των οποίων ο 6. διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων. 

- Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου 

(ΕΤΠΑ και ΤΣ) 

- Προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων στους τομείς των απορριμμάτων, του 

νερού, της προστασίας του εδάφους και για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(ΕΤΠΑ) 

- Μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογής δεξιοτήτων και 

επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και 

της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και 

την ενέργεια (ΕΚΤ) 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Με τη στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τα ΕΔΕΤ συμβάλλουν 

στη μείωση των ποικίλων βαθμών ανάπτυξης σε περιφέρειες και 

νήσους σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ): 

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

- Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 

- Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

Το ΕΤΠΑ θα συνεισφέρει και στους 11 ΘΣ. Ωστόσο, θα διαθέσει την 

πλειονότητα των πόρων του σε: 

• Ε&Α – 39,9 δισεκατομμύρια EUR, 

• ΜΜΕ – 32,8 δισεκατομμύρια EUR, 

• οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα – 30,1 δισεκατομμύρια EUR, 

• υποδομές μεταφορών και ενέργειας – 25,6 δισεκατομμύρια EUR 

Το ΕΤΠΑ θα στηρίξει επίσης τη διασυνοριακή, διακρατική και 

διαπεριφερειακή συνεργασία στα πλαίσια του στόχου της Ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει τη σύμπραξη με 

τις γειτονικές με την ΕΕ τρίτες χώρες, μέσω προγραμμάτων στο πλαίσιο του 

μηχανισμού Ευρωπαϊκής γειτονίας και του μηχανισμού προενταξιακής 

βοήθειας. 
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ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ) 

Το ΤΣ στοχεύει Κράτη Μέλη των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 

(ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι λιγότερο από 90 % του ευρωπαϊκού μέσου όρου 

Το ΤΣ θα στηρίξει μόνο τους ΘΣ 4, 5, 6 και 7. Έχει στόχο να μειώσει τις 

οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και να προωθήσει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Η προβλεπόμενη δομή της χρηματοδότησής του.  

• Υποδομές δικτύων μεταφορών και ενέργειας – 33 δισεκατομμύρια EUR 

είναι: 

• Περιβαλλοντική προστασία – 17,2 δισεκατομμύρια EUR 

• Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα – 7 δισεκατομμύρια EUR 



 

 
8 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 

Το ΕΚΤ είναι το βασικό μέσο της Ευρώπης για την υποστήριξη της 

απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων 

εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους 

τους πολίτες της ΕΕ. 

Το ΕΚΤ θα επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων 

προκειμένου να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση βασικών 

προκλήσεων στα Κράτη Μέλη, οι οποίες είναι: 

• απασχόληση – 30 δισεκατομμύρια EUR, 

• εκπαίδευση – 26 δισεκατομμύρια EUR, 

• κοινωνική ένταξη – 21,3 δισεκατομμύρια EUR, 

• θεσμική επάρκεια – 3,6 δισεκατομμύρια EUR. 



 

 
9 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) 

Η αγροτική πολιτική της ΕΕ βοηθάει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ να 

ανταποκριθούν στο ευρύ φάσμα των προκλήσεων και ευκαιριών που 

αντιμετωπίζουν στον 21ο αιώνα – οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών. 

Το ΕΓΤΑΑ είναι χρηματοδοτικός μηχανισμός στο πλαίσιο της κοινής 

γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και έχει προϋπολογισμό 95,57 δισεκατομμύρια 

EUR. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης περιστρέφεται γύρω από τρεις 

εγκάρσιους στόχους: 

• ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, 

• εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της 

κλιματικής δράσης, 

• ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ) 

Με προϋπολογισμό ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων EUR, το ΕΤΘΑ προωθεί τις 

βιώσιμες πρακτικές στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Θα βελτιώσει τη 

συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων και τον έλεγχο της αλιείας και της 

επιβολής των κανόνων της. Επίσης θα στηρίξει τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και τη διαφοροποίηση των εξαρτημένων από την αλιεία 

κοινοτήτων και θα προωθήσει την υλοποίηση της ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής. 
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Οικοδόμηση συνεργειών μεταξύ των ΕΔΕΤ 

- Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD – Community-

Led Local Development) 

Ανατροπή της παραδοσιακής αναπτυξιακής πολιτικής «εκ των άνω προς τα 

κάτω». Τοπικές συμπράξεις (ΟΤΔ) που σχεδιάζουν και υλοποιούν μια 

ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. 

Σύμβαση εταιρικής σχέσης των Κρατών Μελών: ποιά ταμεία θα 

αξιοποιήσουν για την CLLD, για ποιό λόγο χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία, σε 

τι είδους περιοχές θα υλοποιηθούν, και πώς θα λειτουργήσουν μαζί τα 

ταμεία. 

- Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ) όπου μια στρατηγική αστικής 

ανάπτυξης απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει 

επενδύσεις από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το ταμείο συνοχής που θα μπορούσε 

να ολοκληρωθεί με το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ. 
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ΘΣ 6 (Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της 

αποδοτικής χρήσης πόρων)  

Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ επενδύουν: 

-  στην αποτελεσματική ύδρευση, 

-  στην επεξεργασία λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση του νερού,  

- στη διαχείριση αποβλήτων και  

- στις πράσινες υποδομές.  

Επενδύουν επίσης σε δράσεις για τη μείωση των μεταφορών που σχετίζονται 

με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη βελτίωση των υποδομών των δημόσιων 

μεταφορών και την προώθηση εναλλακτικών μορφών μεταφοράς. 



 

 
13 

 

 

ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

- «Ορίζοντας 2020» 

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα και καινοτομία. Στηρίζει την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την 

αξιοποίησή της στην αγορά, με επικέντρωση στις εξαιρετικές προτάσεις 

ασχέτως γεωγραφικής θέσης. Χωρίζεται σε τρεις πυλώνες που αντιστοιχούν 

στις βασικές του προτεραιότητες: 

• επιστημονική αριστεία, 

• βιομηχανική υπεροχή, 

• κοινωνικές προκλήσεις. 
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Οι Κοινωνικές Προκλήσεις υποστηρίζουν την Ε&Κ σε τομείς όπως το κλίμα, 

το περιβάλλον και τις μεταφορές που έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και την 

ευρύτερη κοινωνία. 

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια    5,931 ΔΙΣ€ 

Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, την αποδοτικότητα πόρων και τις 

πρώτες ύλες           3,081 ΔΙΣ€ 

- «LIFE» 

Το μόνο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που επικεντρώνεται στο περιβάλλον και 

την κλιματική αλλαγή. Με προϋπολογισμό 3,4 ΔΙΣ€, ο γενικός στόχος του 

LIFE είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής 

πολιτικής και της νομοθεσίας της ΕΕ. 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΔΕΤ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΘΣ 6 

Τα ΕΔΕΤ και το επιμέρους πρόγραμμα του LIFE για το Περιβάλλον 

αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς οι προτεραιότητές τους σχετικά με το 

περιβάλλον και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων είναι παρόμοιες.  

Το επιμέρους πρόγραμμα του LIFE για το Περιβάλλον, στηρίζει έργα για το 

περιβάλλον και την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, τη φύση και τη 

βιοποικιλότητα, καθώς και για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και 

πληροφόρηση. 

Τα ΕΤΠΑ, ΤΣ και LIFE στα πλαίσια της προτεραιότητας «Περιβάλλον και 

αποδοτικότητα των πόρων» μπορούν να στηρίξουν επενδύσεις στους τομείς 

αποβλήτων και υδάτων για την προώθηση της αποδοτικότητας στη χρήση 

των πόρων. Παρομοίως, μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν έργα που 

προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και την φυσική κληρονομιά. 
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Τα έργα μπορούν να συνδυάσουν αυτά τα δύο χρηματοδοτικά κανάλια μέσω 

της θέσπισης παράλληλων έργων σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία με τη 

χρηματοδότηση LIFE.  

Η Κοινωνική Πρόκληση «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα 

πόρων και πρώτες ύλες» του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στοχεύει στην 

επίτευξη αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων και ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή οικονομιών και κοινωνιών. Προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, θέλει επίσης να 

προστατεύσει και να διαχειριστεί με βιώσιμο τρόπο τους φυσικούς πόρους 

και τα οικοσυστήματα, και να επιτύχει τη βιώσιμη παροχή και χρήση των 

πρώτων υλών. 

Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εργασίας αντιμετωπίζουν 

τα κενά στη γνωσιακή βάση που απαιτείται για την κατανόηση των αλλαγών 

στο περιβάλλον, εντοπίζει τις πολιτικές, τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα 



 

 
17 

 

αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις, και στηρίζουν 

φορείς καινοτομίας και επιχειρήσεις με σκοπό την εισαγωγή πράσινων 

λύσεων στις αγορές. 

Κοινά έργα μπορούν να υλοποιηθούν με τα ΕΔΕΤ να χρηματοδοτούν, για 

παράδειγμα, υποδομές αποβλήτων. 

 

Σύνδεσμοι μπορούν να βρεθούν επίσης στη Δημιουργική Ευρώπη, στα 

πλαίσια των διασυνοριακών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία. Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ στηρίζουν έργα που διατηρούν, 

προστατεύουν και αναπτύσσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Οι 

δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την ανακαίνιση πολιτιστικών κτιρίων, 

τουριστικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικά έργα. 
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Οικονομικοί πόροι και εργαλεία για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ 

 

- Το συνολικό κόστος υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στο 

ΕΣΔΑ εκτιμήθηκε σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, πόσο το οποίο 

θα επανεξεταστεί ώστε να μειωθεί. 

 

- Οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ είναι 

δυνατόν να προέλθουν από το σύνολο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών, 

εθνικών, δεδομένης και της υποχρέωσης εφαρμογής της αρχής «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». 
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- Τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία που είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθούν για χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 

σε έργα ή δράσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι κυρίως τα παρακάτω:  

● Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2014-2020 

● Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» 2014-2020 

● Π.Ε.Π. – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 

● Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) για τη υλοποίηση δράσεων για τη διαχείριση 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

● Ε.Π. ΜΔΤ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα για 

ενίσχυση της διοίκησης στον τομέα αποβλήτων 

● Ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE και "Horizon 2020" 

● Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες: LEADER, INTERREG, κ.ά.  

● Πράσινο Ταμείο 
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Υποδομές – Έργα Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑνΕΚ-κίνηση, Π.Ε.Π., 

ΕΠΑΑ, Πράσινο Ταμείο 

Οργανωτικά - Διοικητικά μέτρα Ε.Π. ΜΔΤ, Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π., Εθνικοί 

πόροι 

Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση - 

Εκπαίδευση 

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ε.Π. ΜΔΤ, Ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες, Π.Ε.Π., Εθνικοί πόροι και 

κοινωνική οικονομία (π.χ. ΦοΔΣΑ, Δήμοι, 

ΣΕΔ, ΚΑΕΔΙΣΠ) 

Προδιαγραφές - Πρότυπα - Οδηγοί - 

Μελέτες 

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Ε.Π. ΜΔΤ , Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα LIFE & Horizon 2020, 

Πράσινο Ταμείο, Εθνικοί πόροι (π.χ. 

ΕΟΑΝ, ΣΕΔ, ΥΠΑΠΕΝ, Δήμοι, βιομηχανικοί 

φορείς) 
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ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με ολοκληρωμένο τρόπο για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης, επενδύοντας για παράδειγμα σε επιχειρήσεις, στην έρευνα και 

την ανάπτυξη, στις υποδομές, στην απασχόληση και την κατάρτιση, στην 

ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, με συνολικό στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της ΕΕ. 

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής ως έναν αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο 

για την παροχή στοχευμένης στήριξης στις προτεραιότητες ενός 

προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από τα ΕΔΕΤ. Τα μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής είναι κατάλληλα για οικονομικά βιώσιμα έργα, 

δηλαδή για έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν αρκετά έσοδα ή 

εξοικονόμηση για την επιστροφή της ληφθείσας ενίσχυσης. Τα μέσα 
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χρηματοοικονομικής τεχνικής πρέπει να αντιμετωπίζουν αναγνωρισμένες 

αστοχίες της αγοράς, π.χ. όπου οι τράπεζες είναι απρόθυμες να δανείσουν 

ή/και όπου ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατεθειμένος να επενδύσει. 

Τα ποσά που επενδύονται μέσω μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ έχουν αυξηθεί σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια. Τα ποσά αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω στο 

πλαίσιο των πέντε ΕΔΕΤ κατά την περίοδο 2014-2020, καθώς και στο πλαίσιο 

του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. 

Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής είναι ευέλικτα και μπορούν να 

παρέχουν υποστήριξη με τη μορφή που ταιριάζει καλύτερα στην εκάστοτε 

επένδυση, π.χ. δάνεια, μικροπιστώσεις, εγγυήσεις ή μετοχικά κεφάλαια: 
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Δάνεια Τα δάνεια αποτελούν προκαταβολική χρηματοδότηση σε μια 

επιχείρηση ή άτομο και πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με ένα 

προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Χρησιμοποιούνται όταν οι τράπεζες είναι 

απρόθυμες να δανείσουν ή να προσφέρουν χρηματοδότηση με καλύτερους 

όρους (π.χ. χαμηλότερο επιτόκιο, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής ή 

χαμηλότερες εξασφαλίσεις). 

Μικροπιστώσεις Οι μικροπιστώσεις είναι μικρά δάνεια σε ιδιώτες και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις που συχνά αποκλείονται από την πρόσβαση στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Συνήθως παρέχονται για σύντομο χρονικό 

διάστημα δανεισμού και με χαμηλές ή καθόλου εξασφαλίσεις. 

Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις διαβεβαιώνουν έναν δανειστή πως τα κεφάλαια θα 

επιστραφούν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αν ο δανειολήπτης χρεοκοπήσει. Ο 

εγγυητής θα είναι υπόχρεος να καλύψει το όποιο έλλειμμα ή την ολική 

αθέτηση τους χρέους του δανειολήπτη. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο Τα μετοχικά κεφάλαια περιλαμβάνουν την επένδυση 

κεφαλαίου σε μια επιχείρηση με αντάλλαγμα την ολική ή μερική κυριότητα 

της εν λόγω επιχείρησης. Ο επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να 

αναλάβει μερικό έλεγχο της διαχείρισης της επιχείρησης και μπορεί να 

μοιράζεται τα κέρδη της επιχείρησης. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (που μερικές φορές ονομάζονται και 

κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου), κεφάλαια σποράς και κεφάλαια έναρξης 

επιχείρησης. Η απόδοση εξαρτάται από την ανάπτυξη και την κερδοφορία 

της επιχείρησης. Η αποκομιδή των κερδών πραγματοποιείται όταν ο 

επενδυτής πουλήσει σε άλλον επενδυτή το μερίδιό του στην επιχείρηση 

(«έξοδος») ή μέσω μιας δημόσιας εγγραφής. 

Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής πρέπει να επενδύονται σε έργα που 

προάγουν τους στόχους των ΕΔΕΤ (11 ΘΣ). 
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Πώς λειτουργούν τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής; 
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Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής 

• αναμένεται να επιστραφούν  

 

• είναι ανανεούμενα, δηλ. κεφάλαια που επιστρέφονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ξανά στην ίδια περιοχή  

 

• είναι κατάλληλα για οικονομικά βιώσιμα έργα, δηλ. για έργα που αναμένεται να 

δημιουργήσουν αρκετά έσοδα ή εξοικονόμηση για την επιστροφή της ληφθείσας 

ενίσχυσης  

 

• έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν συγχρηματοδότηση από άλλες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών επενδύσεων, για να αυξήσουν το ποσό των 

διαθέσιμων πόρων, ιδίως σε τομείς όπου υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση  
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• μπορούν να έχουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων ή μετοχικού κεφαλαίου  

 

• μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της προσφοράς συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της αγοράς  

 

• μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με επιχορηγήσεις, και  

 

• δύναται να διαχειρίζονται από εθνικές ή περιφερειακές τράπεζες, διεθνείς 

οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων, από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και (όσον αφορά 

δάνεια και εγγυήσεις μόνο) από τις διαχειριστικές αρχές. 
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Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας 

Μανώλης Χρυσοστάλης 

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Διαχείρισης 

Email: chrysostalis@gmail.com 

manolis.chrysostalis@lever.gr 
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