
Πρόγραμμα 
Ανασυγκρότησης 
της Βόρειας 
Εύβοιας

«Η φωνή της κοινωνίας και 

η δημιουργία επενδυτικού κλίματος»



η φωνή της 

κοινωνίας είναι:

• Δυνατή

• Διεκδικητική

• Αιχμηρή

• Συναινετική

• Μεροληπτική

• Τοπικιστική

• Αυστηρή 

• Δίκαιη

• Δικαιολογημένη



η φωνή με βάση την

προγενέστερη
εικόνα

• Δυσκολία στην καθημερινότητα

• Περιορισμένη εξωστρέφεια

• Υστέρηση στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή

• Εμπόδια στην επιχειρηματική διαδικασία

• Ελλιπής ανταγωνιστική εικόνα

• Χαμηλές επιχειρηματικές επιδόσεις

• Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 



η φωνή με βάση 

την εικόνα

μετά

• Πλήγμα στον παραγωγικό & επιχειρηματικό ιστό 

• Αύξηση του παραγωγικού & λειτουργικού κόστους 

• Συρρίκνωση τοπικού εισοδήματος

• Εμπόδιο στην πρόοδο και στην εξέλιξη

• Δημιουργία νέων επενδυτικών αναγκών 

• Επιχειρηματική ασφυξία

• Περιοριστικό θεσμικό και εφαρμοστικό πλαίσιο

• Απόγνωση – απογοήτευση – αδιέξοδο





η φωνή με βάση την επόμενη
ημέρα

Δίκαιη στήριξη

(ενίοτε με στρεβλό και αναποτελεσματικό τρόπο 
και με πολλές καθυστερήσεις)

Απλούστευση διαδικασιών 

(θεσμικές μεταρρυθμίσεις, μείωση της 
γραφειοκρατίας, περιορισμός του χρόνου, των 

διαδικασιών  και της ταλαιπωρίας)

Αποτελεσματικές δομές 
υποστήριξης της παραγωγής και 

της επιχειρηματικότητας

Συστηματική, λιτή και 

εύληπτη ενημέρωση

Γόνιμη & ουσιαστική συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις 

υπηρεσίες και την Πολιτεία

Σύγκλιση – συνεργασία 
επιχειρηματικών δυνάμεων με 

κοινό στόχο 



η φωνή της κοινωνίας σε σχέση με το 

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας

Τι μας προτείνετε 
με ακρίβεια και 

σαφήνεια

Πώς μπορείτε να 
παρέμβετε προς 

όφελός μας

Με ποιο τρόπο και 
ποιες διαδικασίες

Με τι 
χρονοδιάγραμμα

Πώς θα βελτιωθεί 
το επενδυτικό και 
το επιχειρηματικό 

κλίμα

Τι υποστηρικτικές 
διαδικασίες 

προβλέπονται από 
το Πρόγραμμα 

Τι θέση - ρόλο –
εμπλοκή έχουμε 
ή/και πρέπει να 

έχουμε

Έχουμε ανάγκη 
από θεσμικές 

αλλαγές & 
μεταρρυθμίσεις



επενδυτικό 
κλίμα: από τι 

επηρεάζεται 

Το χωρικό πλαίσιο & την φέρουσα ικανότητα της περιοχής

τους δυναμικούς τομείς – τους τομείς με προοπτική (π.χ. αγροδιατροφή  - τουρισμός)

Την  αφ’ εαυτού δυναμική – τις εν υπνώσει τοπικές δυνάμεις

Τον  ολιστικόςσχεδιασμό (προετοιμασία-υποδοχή-προσέλκυση-μόχλευση
επιχειρήσεων & επενδύσεων)

Τις  επιχειρηματικές ιδέες – προτάσεις - πρωτοβουλίες

Τις δημόσιες υποδομές & εξυπηρετήσεις (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Τράπεζες)

Την  ωριμότητα πράξεων & την επάρκεια – ετοιμότητα των δικαιούχων

Τα επενδυτικά κίνητρα - τα χρηματοδοτικά μέσα – τους ιδίους πόρους

Τις δομές επιχειρηματικής υποστήριξης

Το θεσμικό πλαίσιο & οι εφαρμοστικοί κανόνες 

Τον  χρόνο (που απαιτείται, που μεσολαβεί, που εμποδίζει, που αποτρέπει)



πώς ενισχύουμε το επενδυτικό κλίμα

ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΤΟΥΣ «ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ»

Αιδηψός
Οικονομία του Δάσους
Νέα Ζωή
Ενεργειακή κοινότητα
Αγροδιατροφή-τουρισμός

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αναπτυξιακός Οργανισμός
Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας (ΚΥΕ)



ειδικότερα:



«Ο οδηγός επενδυτή»



τι είναι

ένα εύχρηστο εργαλείο

για υφιστάμενες και εν δυνάμει 

επιχειρήσεις και επιχειρηματίες



πού απευθύνεται

σε όλες τις εν δυνάμει 

επιχειρηματικές προσπάθειες 

και πρωτοβουλίες καθώς και τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της 

Βόρειας Εύβοιας



ποιος είναι ο σκοπός

Να ενημερώσει, να κινητοποιήσει και να 

καθοδηγήσει κάθε ενδιαφερόμενο, προσδιορίζοντας, 

αναλύοντας και περιγράφοντας το εννοιολογικό και 

κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί ή να 

αξιοποιήσει, στην παρούσα και στην επόμενη χρονική περίοδο.



Πρακτικά τι σημαίνει

Να λειτουργήσει ως «οδικός χάρτης» υποδεικνύοντας

επιχειρηματικά βήματα και πρακτικές και

παρουσιάζοντας με σύντομο και περιεκτικό τρόπο όλα τα

χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσα και

πηγές που μπορούν να αξιοποιηθούν από την τοπική

επιχειρηματική κοινότητα.



από πού 
Αποτελεί μια στοχευμένη Πρωτοβουλία της 

Ομάδας Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. 

και γιατί Η ενίσχυση, της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας

αποτελεί κύρια στρατηγική και στόχο καθοριστικής σημασίας για το 

μέλλον των επιχειρήσεων και της περιοχής .



πρακτικά:

1. Επιχειρηματική ιδέα - δραστηριότητα

2. Τεχνική Υποστήριξη (εκπαίδευση-mentoring-coaching)

3. Πηγές χρηματοδότησης

4. Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

5. Σχέδιο Marketing (Marketing Plan)



ΟΔΗΓΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤ

Η

1. 

Επιχειρηματική 
ιδέα-

δραστηριότητα

2. 
Τεχνική  

Υποστήριξη 
(εκπαίδευση-

mentoring-
coaching)

1.3.
2.Επενδυτικά 

Κίνητρα-Μέσα 
χρηματοδότησης

1.4. 
2.Επιχειρηματικό 

Σχέδιο 
3.(Business Plan)

1.5. 
2.Σχέδιο 

Marketing 
(Marketing Plan)



τα επενδυτικά κίνητρα
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Β. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Προκηρύξεις από το ΥΠ. Α.Α. Τ.
Δράση: οικονομικός μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα

Πρόσκληση 1: «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Πρόσκληση 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα»

Πρόσκληση 3: «Πράσινος Αγροτουρισμός»

Πρόσκληση 4: «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών»

Πρόσκληση 5: «Γενετική Βελτίωση Ζώων»



οι σπινθήρες

Αιδηψός
Οικονομία του Δάσους
Νέα Ζωή
Ενεργειακή κοινότητα
Αγροδιατροφή-τουρισμός



οι δομές υποστήριξης

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων



σας ευχαριστώ!


