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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το Ινςτιτοφτο Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ, ςτο πλαίςιο ςυνεχοφσ ζρευνασ και εξζλιξθσ των 

δραςτθριοτιτων του, εκπόνθςε εξειδικευμζνθ ζρευνα θ οποία απευκυνόταν ςε ςυμβοφλουσ 

επιχειριςεων, λογιςτζσ, οικονομολόγουσ, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των 

επιδοτοφμενων και ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και, γενικότερα, ςτθ ςτιριξθ των 

επιχειριςεων και ιδιαίτερα των startups. 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των αναγκών / δυςκολιών που 

αντιμετωπίηονται κατά τθ διαχείριςθ τζτοιων προγραμμάτων (από τθν υποβολι τθσ 

επενδυτικισ πρόταςθσ ζωσ και τθν τελικι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ). 

Η ζρευνα εκπονικθκε με βάςθ το ποςοτικό πρότυπο ςε ςυμβοφλουσ επιχειριςεων, λογιςτζσ, 

οικονομολόγουσ και γενικότερα επαγγελματίεσ του κλάδου πανελλαδικά. Το δείγμα τθσ 

ζρευνασ κεωρείται ικανοποιθτικό κακώσ ςυλλζχκθκαν ςυνολικά 44 ερωτθματολόγια. Για τθ 

ςυλλογι των δεδομζνων καταρτίςκθκε δομθμζνο ερωτθματολόγιο που περιελάμβανε κυρίωσ 

ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, ερωτιςεισ πεντάβακμθσ κλίμακασ Likert και ερωτιςεισ πολλαπλών 

επιλογών. Συγκεκριμζνα, τα ερωτθματολόγια διερευνοφςαν: 

 Τα ζτθ εμπειρίασ / δραςτθριοποίθςθσ ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων 

 Τθν περιοχι δραςτθριοποίθςθσ του ςυμβοφλου 

 Τα επιδοτοφμενα προγράμματα ςτο πλαίςιο των οποίων ο ςφμβουλοσ ζχει υποβάλλει 

επενδυτικζσ προτάςεισ για επιχειριςει-πελάτεσ του από το 2011 ζωσ και ςιμερα 

 Τον αρικμό των επενδυτικών προτάςεων που ζχει υποβάλλει ςτο πλαίςιο των 

παραπάνω προγραμμάτων 

 Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ πριν τθν υποβολι των 

επενδυτικών προτάςεων 

 Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ κατά τθν υποβολι των 

επενδυτικών προτάςεων 

 Τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ μετά τθν υποβολι και 

κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων 

 Τθ χριςθ / τθ δυνατότθτα χριςθσ κάποιου λογιςμικοφ για τθ διαχείριςθ των 

επιδοτοφμενων προγραμμάτων 

 Τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά και το επίπεδο ςθμαντικότθτασ αυτών ενόσ τζτοιου 

λογιςμικοφ 
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 Τθν τιμι ςτθν οποία κα ιταν διατεκειμζνοσ ο ςφμβουλοσ να αγοράςει ζνα λογιςμικό το 

οποίο κα εμπεριζχει τα παραπάνω χαρακτθριςτικά 

 Τα γενικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφμβουλοσ όταν προκθρφςςεται ζνα 

νζο επιδοτοφμενο πρόγραμμα 

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ παρουςιάηονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ μελζτθσ 

που ακολουκοφν. 

 

ΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Στθ πρώτθ ερώτθςθ εξετάςτθκε θ επαγγελματικι εμπειρία του ερωτώμενου / ςυμβοφλου. 

Όπωσ παρατθροφμε και ςτο γράφθμα , το 43,18% των ερωτθκζντων δθλώνει επαγγελματικι 

εμπειρία μεγαλφτερθ των 10 ετών ςτο τομζα των ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. Ακολουκοφν με 

ίδιο ποςοςτό 22,73% από 0-3 ζτθ και 4-7 ζτθ δραςτθριοποίθςθσ ενώ, τζλοσ, το 11,36% των 

ερωτθκζντων δραςτθριοποιείται από 7-10 ζτθ ςτο κλάδο των ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. 

 
Γράφημα 1: Έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ςυμβοφλου 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

Στθ δεφτερθ ερώτθςθ εξετάςτθκε θ περιοχι ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι ςφμβουλοι. Το 

ιμιςυ ςχεδόν των ερωτθκζντων (52,27%) απάντθςαν ότι δραςτθριοποιοφνται πανελλαδικά, το 

34,09% αυτών δραςτθριοποιοφνται ςτθν τοπικι αγορά ενώ, τζλοσ, μόλισ ςε ποςοςτό 13,64% 

δραςτθριοποιοφνται ςτθ  περιφζρεια. 

 
Γράφημα 2: Περιοχή δραςτηριοποίηςησ ςυμβοφλου 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Στθ τρίτθ ερώτθςθ εξετάςτθκε ςε ποια επιδοτοφμενα προγράμματα ζχουν υποβάλλει 

επενδυτικζσ προτάςεισ οι ερωτώμενοι από το 2011 ζωσ και ςιμερα. Το 13,18% ζχουν 

υποβάλλει προγράμματα «Γυναικείασ Επιχειρθματικότθτασ» και «Ενίςχυςθσ Μικρομεςαίων 

Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ Τουριςμοφ Εμπορίου – 

Υπθρεςιών (ΠΕΠ)»  αντίςτοιχα. Ακολουκοφν τα προγράμματα «Επιχειρθματικότθτα νζων με 

ζμφαςθ ςτθν καινοτομία (ΟΑΕΔ)», «Νζα Καινοτομικι Επιχειρθματικότθτα» και «Πρόγραμμα 

LEADER» με ποςοςτό 8,91% αντίςτοιχα. Το 7,75% των ερωτθκζντων ζχουν υποβάλλει το 

πρόγραμμα «Μεταποίθςθσ ςτισ Νζεσ Συνκικεσ» ενώ το 6,98% ζχουν υποβάλλει προγράμματα 

« Επενδυτικοφ Νόμου 3908/2011» και  «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» αντιςτοίχωσ. 

Ακολουκοφν ςε μικρότερα ποςοςτά τα προγράμματα «Εξωςτρζφεια» (5,98%) , «Εναλλακτικόσ 

Τουριςμόσ» και «Digi-mobile» αντίςτοιχα με ίδιο ποςοςτό 5,43% αντίςτοιχα. Τζλοσ ακολουκοφν 

τα προγράμματα με ποςοςτό 3,49% «Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικών Οδικών 

34,09% 

13,64% 

52,27% 

Τοπικι αγορά 

Περιφζρεια 

Πανελλαδικά 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
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Μεταφορών» , με ποςοςτό 3,10% «Πρόγραμμα 123Α (ΥπΑΑΤ)» ενώ το 1,94% διλωςαν άλλο 

πρόγραμμα ςτο οποίο ζχουν υποβάλλει πρόταςθ το οποίο δεν περιλαμβάνεται ςτισ παραπάνω 

επιλογζσ. 

 
Γράφημα 3: Προγράμματα ςτα οποία ζχουν υποβληθεί επενδυτικζσ προτάςεισ από το 2011 ζωσ και 

ςήμερα 
 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ (2011 ΕΩ ΗΜΕΡΑ) 

Στθν ερώτθςθ αυτι εξετάςτθκε ο αρικμόσ των επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί 

από το 2011 και μετά. Το 34,09% των ερωτθκζντων ζχει υποβάλλει από 1 ζωσ 10 επενδυτικζσ 

προτάςεισ, ενώ ακολουκεί με ποςοςτό 29,55% από 50 και άνω επενδυτικζσ προτάςεισ. 

Ακολουκεί ςε μικρότερο ποςοςτό (15,91% ) το εφροσ από 21-30 επενδυτικζσ προτάςεισ, 11-20 

επενδυτικζσ προτάςεισ με ποςοςτό 11,36% και, τζλοσ, το 9,09%  των ερωτθκζντων ζχει 

υποβάλλει από 31 ζωσ 50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 
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Εξωςτρζφεια 

 Εναλλακτικόσ Τουριςμόσ 

Εκςυγχρονιςμόσ Χερςαίων Εμπορευματικών Οδικών … 

Μεταποίθςθσ ςτισ Νζεσ Συνκικεσ 

 Επενδυτικόσ Νόμοσ 3908/2011 

 Επιχειρθματικότθτα νζων με ζμφαςθ ςτθν … 

Πρόγραμμα LEADER 

Πρόγραμμα 123Α (ΥπΑΑΤ) 

Ενίςχυςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που … 

Digi-mobile

ΆΛΛΟ 

Προγράμματα ςτα οποία ζχετε υποβάλλει επενδυτικζσ 
προτάςεισ από το 2011 ζωσ και ςιμερα 
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Γράφημα 4: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011  και μετά 

 

Ο αρικμόσ των επενδυτικών προτάςεων που ζχει υποβάλλει ο κάκε ςφμβουλοσ ςχετίηεται 

άμεςα με τθν επαγγελματικι του εμπειρία και τα ζτθ δραςτθριοποίθςισ του ςτον κλάδο 

παροχισ ςυμβουλευτικών υπθρεςιών. Συνεπώσ, και για να ζχουμε μια πιο αναλυτικι εικόνα, 

κρίνεται απαραίτθτο να παρουςιαςτοφν οι επενδυτικζσ προτάςεισ που ζχουν υποβλθκεί ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν επαγγελματικι εμπειρία των ςυμβοφλων. 

 

Α. 0-3 έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ 

Το 50% των ερωτθκζντων που διλωςε 0-3 ζτθ εμπειρίασ ζχει κατακζςει 1-10 επενδυτικζσ 

προτάςεισ , ενώ με το ίδιο ποςοςτό 20% ζχει κατακζςει 11-20 και 21-30 επενδυτικζσ προτάςεισ 

αντίςτοιχα. Τζλοσ το 10% ζχει κατακζςει από 31-50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 
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Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από το 
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Γράφημα 4.1.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011  και μετά, εμπειρία 0-3 

ζτη 
 

Β. 4-7 έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ 

Το 60% των ςυμβοφλων με 4-7 ζτθ δραςτθριοποίθςθσ ςτον κλάδο ζχει υποβάλλει από 1 ζωσ 10 

επενδυτικζσ προτάςεισ ενώ ακολουκοφν με το ίδιο ποςοςτό 20%  από 31-50 και 50 και άνω 

αντίςτοιχα. 

 
Γράφημα 4.2.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011  και μετά, εμπειρία 4-7 

ζτη 
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Αρικμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεκεί από 
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Γ. 7-10 έτη εμπειρίασ / δραςτηριοποίηςησ ωσ ςύμβουλοσ 

Το 60% των ερωτθκζντων δθλώνει ότι ζχει υποβάλλει περιςςότερεσ από 50 επενδυτικζσ 

προτάςεισ, ενώ το 20% ζχει υποβάλλει από 1-10 και το ίδιο ποςοςτό 21-30 επενδυτικζσ 

προτάςεισ. 

 
Γράφημα 4.3.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011  και μετά, εμπειρία 7-

10 ζτη 
 

Δ. 10 ζτθ και άνω εμπειρίασ / δραςτθριοποίθςθσ ωσ ςφμβουλοσ 

Το 42,11% των ερωτθκζντων με άνω των 10 ετών εμπειρία / δραςτθριοποίθςθ ζχει υποβάλλει 

περιςςότερεσ από 50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 21 ζωσ 30 επενδυτικζσ προτάςεισ ζχει υποβάλλει 

21,05%, ενώ το ίδιο ποςοςτό (15,79%) ζχει υποβάλλει 1-10 και 11-20 επενδυτικζσ προτάςεισ. 

Τζλοσ, ζνα μικρό ποςοςτό των ερωτθκζντων αυτισ τθσ κατθγορίασ (5,26%) ζχει υποβάλλει 31-

50 επενδυτικζσ προτάςεισ. 
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Γράφημα 4.4.: Αριθμόσ επενδυτικών προτάςεων που ζχουν κατατεθεί από το 2011  και μετά, εμπειρία 

άνω των 10 ετών 
 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Στθ ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα πριν τθν υποβολι των 

επενδυτικών προτάςεων, όπωσ αυτά δθλώκθκαν από τουσ ερωτώμενουσ. Για τθν αξιολόγθςθ 

τθσ ςθμαντικότθτασ των προβλθμάτων χρθςιμοποιικθκε θ κλίμακα Likert με 1 = κακόλου 

ςθμαντικό και 5 = πάρα πολφ ςθμαντικό.  

Στο γράφθμα παρακάτω παρουςιάηεται και αναλφεται ο μζςοσ όροσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

ςθμαντικότθτασ του κάκε προβλιματοσ. 

Η ίδια τακτικι ανάλυςθσ ακολουκικθκε και ςτισ δφο επόμενεσ κατθγορίεσ (προβλιματα κατά 

και μετά τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων). 

Όςον αφορά τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου πριν τθν 

υποβολι επενδυτικών προτάςεων ςτο πλαίςιο κάποιου επιδοτοφμενου προγράμματοσ, θ 

ανάλυςθ των δικαιολογθτικών που κα απαιτθκοφν κεωρείται ωσ το πιο ςθμαντικό, με 3,11 

μζςο όρο. Ακολουκοφν: 

 Η ιεράρχθςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ αλλά και τθ 

δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςτο επενδυτικό πρόγραμμα, με μζςο όρο 2,86 
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 Η ενθμζρωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων του προγράμματοσ, με μζςο όρο 2,81 

 Η μελζτθ τθσ αντίςτοιχθσ προκιρυξθσ, με μζςο όρο 2,67 

 Η διατιρθςθ αρχείου επικοινωνιών με εν δυνάμει δικαιοφχουσ (με πλιρθ ιςτορικό), με 

μζςο όρο 2,54 

 

 
Γράφημα 5: Προβλήματα πριν την υποβολή επενδυτικών προτάςεων 

 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Στθν ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα κατά τθν υποβολι των 

επενδυτικών προτάςεων. Μζςο όρο 3,63 ςυγκεντρώνει θ «Άμεςθ ενθμζρωςθ για τα 

αποτελζςματα ςχετικά με τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων», ενώ ακολουκεί με 

μζςο όρο 3,61 θ «Αναηιτθςθ ςτοιχείων για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (ςτοιχεία κλάδου, 

αγοράσ κλπ)» και τζλοσ ο «Χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυγγραφι και υποβολι των 

προτάςεων ςτο ΠΚΕ ι ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα» με βακμό 3,31 . 
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ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ Ε 

ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 14 Ινςτιτοφτο Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 60, 41335, Λάριςα 

Τθλ. / Φαξ: 2410626943 
www.entre.gr / info@entre.gr 

 

 
Γράφημα 6: Προβλήματα κατά την υποβολή επενδυτικών προτάςεων 

 

 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Στθν ερώτθςθ αυτι παρουςιάηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα μετά τθν υποβολι των 

επενδυτικών προτάςεων και κατά τθ διαχείριςθ / υλοποίθςθ του επιδοτοφμενου 

προγράμματοσ. Η «Παρακολοφκθςθ των ενθμερώςεων ςχετικά με τθν τεχνικι διαχείριςθ και 

υποςτιριξθ των προτάςεων» και ο «Χρονοπρογραμματιςμόσ ι/και παρακολοφκθςθ 

απαραίτθτων εργαςιών για τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ» είναι τα 

ςθμαντικότερα προβλιματα που παρουςιάηονται μετά τθν υποβολι των επενδυτικών 

προγραμμάτων και τα οποία ςυγκζντρωςαν μζςο όρο 3,09 και 3,02 αντίςτοιχα. Ακολουκοφν ςε 

μικρότερο βακμό 2,56 θ «Ανάπτυξθ και εκπόνθςθ των παραδοτζων ςυμβουλευτικισ (όπου 

απαιτοφνται)» και βακμό 2,25 ι «Υποςτιριξθ των πελατών ςτθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ 

επιχείρθςισ τουσ».  
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Προβλιματα κατά τθν υποβολι επενδυτικών προτάςεων 
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Γράφημα 7: Προβλήματα μετά την υποβολή και κατά την υλοποίηςη των επενδυτικών προτάςεων 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΣΕ ΟΣΑΝ ΠΡΟΚΗΡΤΕΣΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στθ τελευταία ερώτθςθ οι ερωτώμενοι  κλικθκαν να απαντιςουν για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν όταν προκθρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα. Τα μεγαλφτερα ποςοςτά 

ςυγκζντρωςαν τα προβλιματα ςχετικά με το ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν όλοι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι» με ποςοςτό 24,26% και ακολουκεί με ποςοςτό 

23,53% ςχετικά με το ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να υποβλθκοφν όλεσ οι 

προτάςεισ». Ακολουκοφν με το ίδιο ποςοςτό (13,97 %) θ απάντθςθ «Κατά τθν ενθμζρωςθ και 

επικοινωνία με τουσ εν δυνάμει δικαιοφχουσ «χάνονται» χριςιμεσ πλθροφορίεσ» και θ 

απάντθςθ ότι «Τπάρχει πίεςθ χρόνου ενθμζρωςθσ των δικαιοφχων για τθ πορεία υλοποίθςθσ 

του προγράμματοσ (διαδικαςία αποπλθρωμισ κλπ)». Επίςθσ και πάλι με το ίδιο ποςοςτό 

(11,76%) εμφανίηονται οι απαντιςεισ «Τπάρχει πίεςθ χρόνου ςτθν μετζπειτα τεχνικι 

υποςτιριξθ των ενταγμζνων προτάςεων» και «Δυςκολία παρακολοφκθςθσ και 
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χρονοπρογραμματιςμοφ των εργαςιών υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ». 

Τζλοσ, με πολφ μικρό ποςοςτό (0,74%) εμφανίηεται θ επιλογι «Άλλο : Η αςάφεια των οδθγών και 

θ πολυπλοκότθτα (δικαιολογθτικά ςε 2 ι 3 ςθμεία κα)». 

 

 
Γράφημα 8: Προβλήματα όταν προκηρφςςεται ζνα νζο πρόγραμμα 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ο κλάδοσ παροχισ ςυμβουλευτικών υπθρεςιών είναι ζνασ ιδιαίτεροσ απαιτθτικόσ κλάδοσ, με το 

επάγγελμα του Συμβοφλου Επιχειριςεων να εμφανίηει πάρα πολλζσ δυςκολίεσ. Οι δυςκολίεσ 

αυτζσ μεγεκφνονται και αυξάνονται ςε περιόδουσ όπωσ θ ςθμερινι, κατά τθν οποία θ 

υλοποίθςθ και ομαλι ολοκλιρωςθ επιδοτοφμενων προγραμμάτων είναι μια διαδικαςία που 

«δοκιμάηει τισ αντοχζσ» των ςυμβοφλων. 

Με γνώμονα τα όςα προαναφζρκθκαν και με ςτόχο τθν ομαδοποιθμζνθ καταγραφι των 

προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου εκπονικθκε θ παροφςα 

μελζτθ. 

Όπωσ παρατθροφμε και ςτα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ, τα ςθμαντικότερα προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν οι επαγγελματίεσ του κλάδου πριν τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων 

είναι: 

 Η ανάλυςθ των δικαιολογθτικών που κα απαιτθκοφν 

 Η ιεράρχθςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ αλλά και τθ 

δυνατότθτα υπαγωγισ τουσ ςτο επενδυτικό πρόγραμμα 

 Η ενθμζρωςθ των εν δυνάμει δικαιοφχων του προγράμματοσ 

Κατά τθν υποβολι των επενδυτικών προτάςεων, τα ςθμαντικότερα προβλιματα είναι τα εξισ: 

 Η άμεςθ ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν υποβολι των επενδυτικών 

προτάςεων 

 Η αναηιτθςθ ςτοιχείων για τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ (ςτοιχεία κλάδου, αγοράσ κλπ) 

 Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθ ςυγγραφι και υποβολι των προτάςεων ςτο ΠΣΚΕ ι ςτθν 

αντίςτοιχθ φόρμα 

Μετά τθν υποβολι και κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικών προτάςεων τα ςθμαντικότερα 

προβλιματα είναι τα εξισ: 

 Η παρακολοφκθςθ των ενθμερώςεων ςχετικά με τθν τεχνικι διαχείριςθ και υποςτιριξθ 

των προτάςεων 

 Ο χρονοπρογραμματιςμόσ ι/και παρακολοφκθςθ απαραίτθτων εργαςιών για τθν 

υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ 
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Στα γενικότερα προβλιματα όταν προκθρφςςεται ζνα νζο επιδοτοφμενο πρόγραμμα, οι 

επαγγελματίεσ του κλάδου φαίνεται να εςτιάηουν ςτα εξισ: 

 Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να ενθμερωκοφν όλοι οι εν δυνάμει δικαιοφχοι 

 Υπάρχει πίεςθ χρόνου προκειμζνου να υποβλθκοφν όλεσ οι προτάςεισ 


