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1987: Στην Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον & την Ανάπτυξη υποβλήθηκε 

 η Έκθεση Brundtlandt που έδωσε τον ορισμό και την κατεύθυνση της 

  Βιώσιμης Ανάπτυξης 

1992: Στη Σύνοδο Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNEP) στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο, 170  Έθνη υπέγραψαν την Αgenda 21 με παγκόσμιο στόχο τη «Βιώσιμη 

Ανάπτυξη» 

1996: Γερμανική Επιτροπή της Βουλής για την «Προστασία του Ανθρώπου και του 

Περιβάλλοντος» όρισε ως πρωταρχικούς στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης την  

«ασφάλεια και βελτίωση των κοινωνικών αγαθών» με τρείς πυλώνες:  οικολογία – 

κοινωνία – οικονομία 

2001:  Στο Goteborg, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει  ως πρωταρχικό στόχο των Συνθηκών 

της ΕΕ την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προώθηση αντίστοιχων  οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών . 

2015:  Υπογραφή από 193 χώρες  17 Στόχων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Agenda 2030) 

Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη (Sustainable Development)   

Διατηρήσιμη ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενεάς  χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών  

ή 

Ανάπτυξη που στοχεύει στην κοινωνική πρόοδο και στην αποτελεσματική και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των  πόρων της κοινωνίας.   

                                                               

                                                        

I.1 Βιώσιμη Ανάπτυξη 
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Ι.2 Βιώσιμος Αναπτυξιακός Μετασχηματισμός 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 

Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης  μέσω μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

εκσυγχρονισμού ενεργειακών συστημάτων, ενίσχυσης ενεργειακής αποδοτικότητας, 

προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας της βιοποικιλότητας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Δυναμική διαδικασία 

διαρθρωτικών αλλαγών με 

μεταφορά πόρων  και 

εργασίας από λιγότερο σε 

περισσότερο παραγωγικούς 

τομείς 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

Εξαφάνιση φτώχειας 

και μείωση 

ανισοτήτων. 

Πηγή : ODI (2015) “ERD 2015 : Combining Finance  & Policies to Implement a Transformative post-2015 Development Agenda” 
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1) Εξάλειψη της φτώχειας παντού και σε όλες τις μορφές της 

2) Εξάλειψη της πείνας, διατροφική ασφάλεια και καλύτερη διατροφή, προώθηση της βιώσιμης γεωργίας 

3) Υγεία κα ευημερία για όλους και σε κάθε ηλικία 

4) Καθολική, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους 

5) Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών 

6) Διαθεσιμότητα και βιώσιμη διαχείριση του νερού, πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής για όλους 

7) Καθολική πρόσβαση σε φτηνές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας 

8) Διαρκής, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, πλήρης και παραγωγική απασχόληση 

και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους. 

9) Ανθεκτικές υποδομές, καθολική και βιώσιμη εκβιομηχάνιση, ενίσχυση της καινοτομίας 

10)Μείωση της ανισότητας στο εσωτερικό και ανάμεσα στα κράτη 

11)Μετατροπή των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών σε χώρους δίχως αποκλεισμούς, ασφαλείς, 

ανθεκτικούς και βιώσιμους 

12)Βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης 

13)Ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της 

14)Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων με στόχο την 

βιώσιμη ανάπτυξη 

15)Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη 

διαχείριση των δασών, αντιμετώπιση της ερημοποίησης και αναστολή της υποβάθμισης του εδάφους και 

της απώλειας της βιοποικιλότητας 

16)Προώθηση ειρηνικών κοινωνιών δίχως αποκλεισμούς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή καθολικής 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη και οικοδόμηση αποτελεσματικών, αξιόπιστων και συμμετοχικών θεσμών σε 

όλα τα επίπεδα 

17)Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και ανανέωση της παγκόσμιας συμμαχίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Ι.3 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:  Ορισμός  

(Corporate Social Responsibility) 

 

 

• EC, 2002: «η συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη» 

 

• ILO, 2007: «η διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν υπόψη και μετρούν το 

αποτύπωμα των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία, ενσωματώνουν δραστηριότητες 

ΕΚΕ στις εξωτερικές τους εργασίες και συμβάλλονται με όλα τα «ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders)» 

 

• EC, 2011: «η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση της δράσης τους στην 

κοινωνία» 

 

   ΕΚΕ ως αναπόσπαστο τμήμα μιας μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής 

στρατηγικής που κινητοποιεί και διευρύνει τα «ενδιαφερόμενα μέρη», δημιουργώντας 

βιώσιμη προστιθέμενη αξία.  

 

   Συμμετοχικές διαδικασίες, διαφάνεια και λογοδοσία: αναγκαίες προϋποθέσεις.  
 

Ι.4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα  
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Πολιτικές αποτελεσματικής 

χρησιμοποίησης 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ανάπτυξη ικανοτήτων για 

αποδοτική (cost effective) 

υλοποίηση, προϋπολογισμό, 

παρακολούθηση και 

αξιολόγηση. Διαφανές και 

σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο 

και διακυβέρνηση. Ειδικές 

οικονομικές ζώνες και 

διευκολύνσεις. 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Παρακολούθηση και 

αξιολόγηση επενδύσεων  

Αναπτυξιακών 

Χρηματοδοτικών 

Οργανισμών (DFIs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτικές κινητοποίησης 

χρηματοδότησης  

 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ανάπτυξη ικανοτήτων για 

σωστή επιλογή και 

ωρίμανση έργων  και 

κατάρτιση αξιόπιστου 

προϋπολογισμού. 

Κατάλληλο και διαφανές 

ρυθμιστικό πλαίσιο και 

διακυβέρνηση. 

 Διαφανείς και 

αποτελεσματικές ΣΔΙΤ  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Υποβοήθηση στη 

προετοιμασία έργων, μικτή 

χρηματοδότηση και  

απομείωση του επενδυτικού 

κινδύνου  

 

 

 

 

Χρηματοδοτικές ροές 

  

Δημόσιες & Ιδιωτικές 

Εγχώριες & Διεθνείς  

 

 

 

Επενδύσεις για 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο 

Trade Finance (cluster 

finance) 

IT & Καινοτόμος 

Επιχειρηματικότητα 

Διακυβέρνηση  

 

  

Ι.5 Αλληλεξάρτηση Χρηματοδότησης και Βιώσιμης Αναπτυξιακής 

Επιχειρηματικότητας 

Πηγή : ODI (2015) “ERD 2015 : Combining Finance  & Policies to Implement a Transformative post-2015 Development Agenda” 
8 
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Ορισμός 

ΙΙ. Χρηματοδότηση Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Επιχειρηματικότητας : KXAE  

2002, Σύνοδος Η.Ε. Μοντερέυ: Στα πλαίσια επίτευξης των MDGs, δημιουργήθηκε σειρά ΚΧΕ (IFD-

Innovative Finance for Development) προκειμένου  να εμπλακεί περισσότερο κι αποτελεσματικότερα ο 

ιδιωτικός τομέας στην διεθνή αναπτυξιακή χρηματοδότηση -σε θέματα «πηγών» (sourcing) και 

«μεθόδων χρηματοδότησης» (financing)- αρχικά συμπληρωματικά στην ΕΑΠ (ODA).  

Organisation Definition 

World Bank (2009) 

  

  

Mechanisms that depart from traditional approaches to mobilizing development finance that is, through budget outlays from established 

sovereign donors or bonds issued by multilateral and national development banks exclusively to achieve funding objectives. Therefore involves 

non-traditional applications of solidarity, PPP and catalytic mechanisms that  

i)support fundraising by tapping new sources and engaging investors beyond the financial dimension of transactions, as partners and 

stakeholders in development 

ii)deliver financial solutions to development problems on the ground 

OECD (2009) 

  

  

Mechanisms of fund raising stimulating actions in support of international development that go beyond traditional spending approaches, by 

either official or private sectors, such as: 

i)new approaches for pooling private and public revenue streams to scale up or develop activities for the benefit of partner countries 

ii)new revenue streams (e.g. a new tax, charge, fee, bond raising, sale proceed or voluntary contribution scheme) earmarked to developmental 

activities on a multi-year basis 

iii)new incentives (financial guarantees, corporate social responsibility or other rewards or recognition) to address market failure or scale up 

ongoing developmental activities 

Leading Group 

(2009) 

  

Complementary  to ODA mechanisms of assistance, predictable, stable and closely linked to the idea of global public goods, aimed at correcting 

the negative effects of globalisation complying with the principles of 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and the 2008 Accra Agenda on 

Action 

UNDESA (2012) Mechanisms that have the following characteristics: 

i)official sector involvement, including the use of public resources, as well as arrangements in which official plays a catalytic role in leveraging 

private sector and/or philanthropic resources 

ii)international cooperation and cross-border transfer of resources to developing countries  

iii)innovation in the sense that mechanisms are used in a new context or incorporate innovative features with respect to the type of resources, or 

in they are collected, or their governance structures. An additional desirable characteristic of the mechanisms considered is the capacity to 

generate additional development financing over and above existing ODA 
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Πηγή : επεξεργασία στοιχείων από OECD, IMF, WDI 

Διάρθρωση Κυριότερων Καινοτόμων Αναπτυξιακών Χρηματοδοτικών Εργαλείων 2015 ανά κατηγορία 

IΙ.2 Είδη Καινοτόμων Χρηματοδοτικών Αναπτυξιακών Εργαλείων 
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 Taxes, Dues and Other 

Obligatory Charges on 

Globalised Activities

Voluntary Solidarity 

Contributions

Front-Loading and Debt-

based Mechanims

State Guarantees, Public 

Private Partenrships and 

other Market-Based 

 Public Revenue

 Loans and Insurance Mechanisms

Other Sources involing International Financial Institutions

Bonds and Debt-Based Instruments

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων από OECD, IMF, WDI 

Κυριότερα Καινοτόμα Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία 2015 ανά κατηγορία 

IΙ.2 Είδη Καινοτόμων Χρηματοδοτικών Αναπτυξιακών Εργαλείων (συν) 



Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα: 
 

•Σημαντικός ο «Μηχανισμός Υλοποίησης» (Delivering Mechanism), ώστε να διαφυλάσσεται  

 η  αποτελεσματική δομή, η διαφανής υλοποίηση και η βιωσιμότητα. 

 (UNDP, 2009):  “είναι  σημαντικό να υπάρχει ο καταλληλότερος να υλοποιήσει το KXΑE οργανισμός (capable 

institution)”  Γιαυτό τα περισσότερα ΚΧΕ έχουν «δημόσιο» χαρακτήρα (Public). Από τα «Ιδιωτικού» (Private) 

χαρακτήρα το crowdfunding  αυξήθηκε το 2012κατα 81% (1 δις ευρώ έργα) . 

 

•(Burky, 2011) «Μικρές Ποσότητες» (Fragmentation of aid) Τα ΚΧΑΕ (IFD) σε σχέση με EAB (ΟDA) 

χρηματοδοτούν  πολλές διαφορετικές πρωτοβουλίες (συχνά μικρού ποσού και τοπικής εμβέλειας) που καλύπτουν 

ιδιαίτερα μεγάλο εύρος κινήτρων, μηχανισμών, φορέων, συμμετεχόντων και δικαιούχων, οπότε τα σχετικά κόστη 

υψηλά κι άρα μειώνεται η αποτελεσματικότητα. (UNDP, 2013). Προτείνει «μίμηση» (replication)  καλών πρακτικών 

όπως  ΙFF Im του GAVI σε έργα υποδομών κυρίως «πράσινες επενδύσεις»,  καθαρή ενέργειας και κοινωνικές 

εφαρμογές  (πχ εφαρμογές ICT ή WEB για εκπαίδευση ή υγεία), CCRF για «ομόλογα  καταστροφών» (catastrophe 

bonds). 

  

•(Shridhar & Tamahiro, 2009).Xαρακτηρίζονται από μεγάλη διαφάνεια κι αξιοπιστία ως προς τα κριτήρια 

αξιολόγησης των πηγών χρηματοδότησής τους, Aναγκαία η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών  για 

ευρύτερη εφαρμογή τους στις χώρες χαμηλού εισοδήματος  (LIC)  πχ.  Κλίμα.  

 

•(Herman, 2012) Η προβλεψιμότητα (predictability) είναι κοινό πλεονέκτημα των ΚΧΑΕ σε σχέση  με την ΕΑΒ 

(ODA) αν και διαφέρει μεταξύ των ΚΧΑΕ (πχ τα ΚΧΑΕ που βασίζονται σε φόρους (taxation-based) είναι πιο 

προβλέψιμα από τα εθελοντικά  (voluntary solidarity contributions).  

 

•(UN, 2013 και UNTT, 2013) Μακροχρόνια βιωσιμότητα διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ΚΧΑΕ. πχ αυτά που 

βασίζονται σε φόρους (tax-based) είναι βιώσιμα για όσο διάστημα οι χώρες επιθυμούν να εφαρμόζουν τέτοια 

πολιτική και οι εθελοντικές εισφορές (voluntary solidarity contributions) γι όσο παραμένουν διαθέσιμοι δωρητές. 

12 

ΙΙ.3 Χαρακτηριστικά Καινοτόμων Χρηματοδοτικών Αναπτυξιακών Εργαλείων 



Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα (συν): 
 

 

•(UN, 2012) Όσο δημιουργούνται νέα ΚΧΑΕ, εμφανίζονται κι αναπτύσσονται νέες πηγές 

χρηματοδότησής τους.  

 

•Στα ΚΧΑΕ που δημιουργούν νέες πηγές χρηματοδότησης, προστίθενται συνέχεια και ΚΧΕ με έμφαση 

στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής χρηματοδότησης (performance-based) πχ 

countercyclical loans, κλπ, καθώς διεθνείς και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες δραστηριοποιούνται 

όλο και περισσότερο. 

 

•Richard et al, 2011) Για τα ΚΧΑΕ η εξειδίκευση των πηγών (earmarking) προκειμένου να 

παροτρύνεται η συμμετοχή  είναι μια απαραίτητη συνθήκη.  

 

•Ευρύτερη δημόσια στήριξη σημαντική,  καθώς η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμη σε όλα τα 

ΚΧΑΕ 

 

•(LIFE, 2013 και ADB, 2014) δημιουργούνται συνεχώς ΚΧΑΕ ΣΔΙΤ (PPPs) με βάση factoring, venture 

capital και αμοιβαία κεφάλαια (mutual funds) για ενίσχυση ανάπτυξης ΜΜΕ. 

ΙΙ.3 Χαρακτηριστικά Καινοτόμων Χρηματοδοτικών Αναπτυξιακών Εργαλείων 
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Η συμμετοχική χρηματοδότηση, crowdfunding, είναι μια απλή, διεθνώς 

αναγνωρισμένη πρακτική χρηματοδότησης, όπου κάθε πολίτης, εταιρεία, 

φορέας, ΜΚΟ, και γενικά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με 

τις δυνατότητές του, μπορεί να συνεισφέρει, με χρήματα ή σε είδος, στη 

στήριξη ποικίλων πρωτοβουλιών, όπως κοινωνικής πρόνοιας, αλληλεγγύης και 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφόρο 

ανάπτυξη.  

 

          

Πηγή:  

(α). 2015CF-Crowdfunding Industry Report 

(b). ‘Moving Mainstream: The Eurpean Alternative Finance Benchmarking Report, University of Cambridge and Ernst&Young, February 2015  

         167% αύξηση το 2014 σε συναλλαγές μέσω 

crowdfunding    παγκοσμίως, όπου συγκεντρώθηκαν 

$16,2 δις συνολικά Αντίστοιχα αύξηση 120% το 

2015 όπου συγκεντρώθηκαν $34,4 δις 

         

          Στην Ευρώπη το 2014 οι συναλλαγές μέσω 

crowdfunding  έφθασαν τα €3 δις.: 144%  αύξηση σε 

σχέση με το 2013. Το 2015 έφθασαν τα €6,48 δις, 

αύξηση 115% 

 

          To 2012-2014 στην Ευρώπη (εκτός του Η.Β.) 9.743 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις άντλησαν συνολικά 

€385 εκατ. μέσω crowdfunding 

 

           Οι εγκεκριμένες πλατφόρμες crowdfunding στην 

Ευρώπη το 2014 ήταν 44 και το 2016 99 

 

 Εκτιμάται στην Κίνα  μέχρι το 2025 θα επενδύουν 

$50δις ετησίως. Στην Ινδία ιδίως ανάπτυξη έργων 

fintech 1000% ετησίως. Στη Ρωσία αργή ανάπτυξη 

 

           

          

 

2014                                 2015 

Β. Αμερική: αύξηση 145%/ $9,46 δις        83%/$17,25δις 

Ασία: αύξηση 320%/$3,4 δις                    210%/$10,5δις 

Ευρώπη: αύξηση 144%/$3,26 δις            100%/$6,48δις 

Ν. Αμερική, Ωκεανία, Αφρική: αύξηση 167%, 59% και 101%, 

αντιστοίχως ετησίως περίπου  

                                                     2014                   2015 

Πιστωτικό CF (Lending-based CF): 223%/$11,1 δις 127%/$25δις 

Επενδυτικό CF (Equity-based CF): 182%/$1,1 δις       127%/$2,5δις 

Υβριδικό CF (Hybrid-based CF): 290%/$487 δις         

Royalty-based CF: 336% στα $273 εκατ.  

Δωρεές & Ανταποδοτικό CF (Donation- and Reward-based CF): 

45% και 84% αντιστοίχως ετησίως περίπου (συνολικά $5,5δις 2015) 

2014 

Επιχειρηματικότητα: 41,3%/$6.7 δις 

Κοινωνικά Θέματα: 18,9% / $3.06 δις 

Κινηματογράφος & ερμηνευτικές τέχνες: 12,13%/ $1.97 δις 

Αγορά ακινήτων: 6.25%/ $1.01 δις 

Μουσική & ηχογραφήσεις: 4,54%/ $736 δις 

      ΙΙΙ. Crowdfunding και το Act4Greece 

1 

2 

3 

5 

4 
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Εναλλακτική πηγή χρηματο-

δότησης για επιχειρήσεις ή 

συνδυασμένη με άλλες πηγές 

χρηματοδότησης.    

 

Διεύρυνση χορηγητικής δυνατότη-

τας για δράσεις ΕΚΕ. 
 

Οι επενδυτές μπορούν να 

επιτύχουν διασπορά επενδύοντας 

και μικρά ποσά, να επιτύχουν 

υψηλές αποδόσεις, παρακολου-

θώντας ταυτόχρονα στενά τα έργα 

που χρηματοδοτούν 

  

Πρόσβαση σε περισσότερα και 

μεγαλύτερα  δίκτυα επενδυτών 
 

Γρήγορη και πιο εύκολη διαδικασία   

άντλησης κεφαλαίων 

 

Συνέργειες μεταξύ ποικίλων 

stakeholders  

1 

Πλεονεκτήματα 

2 

3 

4 

5 

Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου/ 

πιστωτικός κίνδυνος 

 

Κίνδυνος απάτης (risk of fraud) 

 

Λειτουργικός κίνδυνος  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Νομικός Κίνδυνος  

 

Ξέπλυμα χρήματος  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Κίνδυνοι 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

      ΙΙΙ.2  Χαρακτηριστικά Crowdfunding 
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Συνεργασία με SPEAR; Επιχειρηματικά ή φιλανθρωπικά κεφάλαια για την εφαρμογή κοινωνικά 

υπευθύνων έργων και παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους. Το 2014 χρηματοδοτήθηκαν 4 έργα με 

κοινωνική και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία συνολικού προϋπολογισμού 750,000 euros. 

Ξεκίνησε το 2014 τη πλατφόρμα crowdfunding Bolero, για τη διασύνδεση επιχειρηματιών με 

επενδυτές. Η KBC θεωρεί το crowdfunding  ως έναν σημαντικό εργαλείο λήψης χρηματοδότησης 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των startups. 

Η ABN AMRO ήταν η πρώτη τράπεζα που εισήγαγε πιλοτικά πλατφόρμα crowdfunding κατά το 

2012. 

 

 

Συνεργασία με την Assetz Capital και Funding Circle για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (P2B lending) 

Συνεργασία με την Funding Circle για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και start-ups 

(P2P lending). 

Η πρώτη Ελβετική τράπεζα που εισήλθε στην αγορά του crowdfunding και συγκεκριμένα στο 

δανεισμό (crowdlending). Σύμπραξη με την Swisscom. 

 

 III.3 Τράπεζες ως Πάροχοι Μηχανισμών Crowdfunding 

Γιατί Tράπεζες; Εμπιστοσύνη – Διαύγεια-Λογοδοσία-Συνέργειες 

 

27-04-2016  Η πρώτη Τράπεζα στη Φινλανδία που προεσέφερε equity-crowdfunding 

28-01-2016  Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα donation-crowdfunding. Ιστορική Τράπεζα, ιδρυθείσα το 

1841 έχει συμβάλει θεμελιακά επί 175 έτη στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και  την υποστήριξη 

της κοινωνικής συνοχής της χώρας, χαρακτηρίζεται από υπόληψη και εμπιστοσύνη. Είναι 

εξασφαλισμένη υπευθυνότητα και η εξασφάλιση διαφάνειας. Πρωτοπορία συμβατή με τους 

στόχους ΕΚΕ της (Ανθρωπισμός, Κουλτούρα, Περιβάλλον). Διευρυμένες συνέργειες με stakeholders. 



17 

 η φιλοσοφία του εκφράζεται μέσα από τον στόχο 17 - Partnerships for the goals των  

Sustainable Development Goals των United Nations, που υπογραμμίζει την ανάγκη 

συνεργασιών και  αλληλεγγύης για την επίτευξη ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

 το act4Greece ενεργεί ως πολλαπλασιαστής αξίας καθώς μέσω των δράσεων που υλοποιούνται 

επιτυγχάνεται διεύρυνση των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται και ωφελούνται από τις 

δράσεις του προγράμματος 

 το act4Greece έχει στόχο την άσκηση θετικής επιρροής στην κοινωνική συνείδηση και την 

κινητοποίηση όλων  των κοινωνικών ομάδων για το κοινό καλό 

 δημιουργεί συνέργειες και δίνει νέες προοπτικές στις συνεργασίες μεταξύ φορέων υλοποίησης 

δράσεων,  δωρητών και κοινωνικών ομάδων 

 III.4 Τα Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας Act4Greece 



 Άμεση συσχέτιση των αξόνων δράσης με τα SDGs 

περιβάλλον και αειφορία 

Aξονες 

 
πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη 

έρευνα, εκπαίδευση και  κατάρτιση 

 
 
κοινωνική οικονομία και 

επιχειρηματικότητα 

 

 
νεανική και καινοτόμος 

επιχειρηματικότητα 

 
 
πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα 

αθλητικές δραστηριότητες 

III.4 Τα Αναπτυξιακά Χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Act4Greece (συν) 
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Επιτροπή 

Διαχείρισης  

 
λειτουργική 

στήριξη 

 δράσεις  δωρητές 

 Επιτροπή Στρατηγικής 

 

κοινωνική 

οικονομία & 

επιχειρηματ. 

 

πολιτισμός 

& 

πολιτισμική 

επιχειρηματ. 

 

νεανική & 

καινοτόμος 

επιχειρηματ. 

 
έρευνα, 

εκπαίδευση 

& κατάρτιση 

περιβάλλον 

και αειφορία 
 

πρόνοια, 

υγεία και 

αλληλεγγύη 

Φορείς Υλοποίησης 

 

αθλητικές 

δραστη-

ριότητες 

 
Συνέλευση  

Υποστηρικτών  

 ΜΚΟ 

 Παν/μια 

 Ερευνητικά 

Κέντρα 

 Οργανισμοί 

 Τοπικές Αρχές 

 Κρατικές Αρχές 

III.5 Η Δομή και οι Δράσεις του Act4Greece 



Η δύναμη των πολλών στην πράξη  

μέσα από τις ολοκληρωμένες δράσεις 2 ετών 

Πρότυπη παιδική χαρά 

€49.980 

Θέατρο Αλληλεγγύης 

€621 

Σχολικά γεύματα σε 

Τρίκαλα-Καβάλα 

€445.600 

Θέατρο Δάσους 

€10.307 

Σχολικά γεύματα Δ. Αττικής 

α’ φάση 

€340.549 

Animasyros 

€11.895 

Περίθαλψη σε νησιά 

€129.302 

Αρχαίο θέατρο 

Κασσώπης 

€80.580 

Ψηφιακό αρχείο 1821 

€64.317 

Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν 

€108.176 

Σχολικά γεύματα Δ. Αττικής 

β’ φάση 

€459.287 
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III.5 Η Δομή και οι Δράσεις του Act4Greece 



Επίκεντρο  ActionAid   

€40.141   

παροχή δωρεάν 

προγραμμάτων σε παιδιά 

You Go Culture 
ΕΚΠΑ 

€42.885 

β’ φάση ανάπτυξης  

εκπαιδευτικής ψηφιακής  

πλατφόρμας 

Αθλητισμός για όλους 
€25.000 

ενίσχυση 4 νέων αθλητών για  

Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς  

του Τόκυο, 2020 

Δανειστικές βιβλιοθήκες  
Ελληνική Λέσχη Βιβλίου  

€5.154 

δημιουργία 20 βιβλιοθηκών 

σε  σχολεία έξι νομών της 

χώρας 

Στη-ρίζουμε:  ιατρική 

φροντίδα 
Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

€10.213 

κάλυψη ιατροφαρμακευτικών  

αναγκών ανασφάλιστων  

παιδιών/ ενηλίκων 

Ηλιαχτίδα Ζωής 
Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί   

€1.226 

πολυχώρος δράσης και αλλαγής για  

οικογένειες με ανήλικα παιδιά στην  Καστοριά 
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III.5 Η Δομή και οι Δράσεις του Act4Greece 
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III.5 Η Δομή και οι Δράσεις του Act4Greece 



23 

διάκριση bravo in action στην ενότητα 

«συνεργασία με άλλους φορείς»  

των Bravo  Sustainability Awards 2017 

βραβείο Εταιρικής  

Κοινωνικής Ευθύνης  

18ο Συνέδριο InfoCom  

World 2016 

success story για την Ελλάδα στην 

ετήσια έκθεση 2016 της Unesco 

επιτυχημένο case study  

Crowdfunding4Culture της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ενεργής συμμετοχή στο  

Διεθνές ετήσιο συνέδριο  

Crowd Dialog Europe 2017 

αργυρό βραβείο σε 

«Υποστήριξη CSR Στρατηγική»  

BITE Awards 2016 

Σημαντική αναγνώριση σε μόλις 2 έτη λειτουργίας 

III. 6 Αναγνώριση και Υποστήριξη του Act4Greece 



Οι υποστηρικτές του Act4Greece 

 

η συμβολή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι  

καθοριστική για την επιτυχή υλοποίηση των  δράσεων 

το act4Greece αποτελεί ένα μέσο για την  ενσωμάτωσης της 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας  στη στρατηγική και τους 

βασικούς άξονες της  λειτουργίας των επιχειρήσεων΄ 

      

III. 6 Αναγνώριση και Υποστήριξη του Act4Greece 



Πλήθος δωρεών 

1.710 

812 

3.394 

5.916 

δωρεές 

τράπεζα 

πλατφόρμα/  

i-bank pay 

stands 

o επιχειρηματικός κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά και συνεισέφερε €1,62εκ., 

εκ των οποίων € 840χιλ. αποτελούν συμβολή της Εθνικής Τράπεζας 

10% 

90% 

€1.72εκ 

δωρεές 

νομικά  

πρόσωπα 

ιδιώτες 

Ποσό δωρεών 

Τα οικονομικά μεγέθη σε 2 έτη λειτουργίας 

25 

III. 6 Αναγνώριση και Υποστήριξη του Act4Greece 



26 

26 

Ενδεικτικά Βήματα 

Φάση 1 

Φάση 2 

Φάση 3 

• πλατφόρμα crowdfunding  

για δράσεις εταιρικής κοι-

νωνικής ευθύνης 

(χορηγίες)  

• βασική λειτουργικότητα 

πληρωμών – δωρεών 

• προσθήκη λειτουργικότητας 

χρηματοδοτήσεων 

• επιλογή συμμετοχής σε εται-

ρικό κεφάλαιο επιλεγμένων 

εταιρειών 

• προσθήκη λειτουργικότητας 

auctioning για χρηματοδό-

τηση ή συμμετοχή στο 

μετοχικό κεφάλαιο 

III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding 
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Μέρος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επιχειρήσεων Business Seeds 

Ανάπτυξη 
Υλοποίηση 

Διαμόρφωση 

Επιχειρηματικής 

Ιδέας 

Δημιουργιία 

Επιχειρηματικού 

Σχεδίου 

(business plan)  

Ιδέες – Χρηματικά βραβεία   Αngel - pre-seed Seed - series A Δανεισμός κλπ 

• > 2.000 Επιχειρηματικά Σχέδια 

• 60 Βραβεία (10 per year) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 40 Eπιχειρηματικά Σχέδια 

• 7 εταιρείες: Συμμετοχή στο μετοχ. Κεφάλαιο 

(equity participation) 1,6 εκατ Ευρώ  

• 5 εταιρείες : δανεισμός 2,5 εκατ. Ευρώ 

• 10 εταιρείες : άλλα (mentoring, networking) 

III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding (συν) 



act4Greece 

National Bank of Greece 

NBG Seeds : A collaboration program  
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III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding  

(συν) 

http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?lang=gr
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… Δάνεια (Loans) 

… Συμμετοχή στο Μετοχικό κεφάλαιο (Equity) 

… Αλλα (Other) 

PD 

Plus 

NBG Business Seeds: ενίσχυση εταιρειών με … 

III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding (συν) 



Πλεονεκτήματα 

 Χρηματοδότηση μέσω Internet  

 Ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια με μικρότερο κόστος 

 Λιγότερα όρια και περιορισμοί 

 Επιτρέπει σε επενδυτές, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις να έχουν 

σωστή πληροφόρηση. 

 Πραγματοποιούνται οι κατάλληλοι συνδυασμοί επενδυτών κι 

επιχειρήσεων 

 Επιτρέπει την χρηματοδότηση όπου δεν είναι διαθέσιμα άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

 Μεγάλες ποσότητες χρήματος σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 Δεν απαιτούνται εγγυήσεις και/ή ασφάλιση. 

 Οι επενδυτές μπορεί να είναι και σύμβουλοι επιχειρήσεων 

ταυτόχρονα. 

 Προβολή στα κοινωνικά δίκτυα από τους επενδυτές 

 Η επιχείρηση ήδη προβάλλεται και γίνεται γνωστή. 

  Ελάχιστα ή καθόλου κόστη διαφήμιση 

 Εφαρμογή σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες  

 Η όλη διαδικασία ανοικτή και διαφανής 
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 Λόγω της ευρείας 

προβολής στο internet, 

κίνδυνος απώλειας 

πνευματικής 

ιδιοκτησίας και 

αντιγραφή/κλοπή τα 

επιχειρηματικής ιδέας.  

 Ανεπαρκής γνώση του 

νομικού πλαισίου 

μπορεί να οδηγήσει 

προβλήματα που να 

καταστήσουν ανέφικτη 

την υλοποίηση της 

επένδυσης/έργου.  

 Δεν υπάρχει εγγύηση 

επιτυχούς έκβασης 

 Ο χρόνος και οι 

απαιτούμενες πηγές 

συχνά υποεκτιμούνται. 

 

Μειονεκτήματα 

Equity Crowdfunding Evaluation 

III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding (συν) 
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III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding (συν) 

Equity Crowdfunding Evaluation 



Equity Crowdfunding στην Ελλάδα: Ν. 4416/2016 

 Εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/91/ΕΕ/L257  

 Τροποποίηση προηγούμενης σχετικού Ν. 3401/2005 

 Προβλέψεις Ν. 4416/2016 

 Ειδική ρύθμιση για προσφορές κινητών αξιών με συνολική αξία 100.000-500.000 ευρώ όριο ανά 

εκδότη σε περίοδο 12 μηνών 

 Δεν απαιτείται Πληροφοριακό Δελτίο κατά την έννοια του αρθρ 24, παρ 3 του Ν.3401/2005 υπό 

προϋποθέσεις: 

α) H προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται 

ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΟΕΕ ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και 

διαβίβασης εντολών.  

β)  Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από το ποσό  των 5.000 

ευρώ ή το 10% του μέσου όρου των δηλωθέντων εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά 

εκδότη και των 30.000 ευρώ κατ΄ έτος, ανά διαχειριστή πλατφόρμας 
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Πριν 

 Προσφορά έως 100.000 ευρώ – 

εκτός πεδίου εφαρμογής 

 Προσφορά από 100.001- 

5.000.000 ευρώ – πληροφοριακό 

δελτίο 

 Προσφορά από 5.000.001 ευρώ – 

ενημερωτικό δελτίο  

 

Με τη ρύθμιση του Ν. 4416/2016 

 Προσφορά έως 100.000 ευρώ – εκτός πεδίου 

εφαρμογής 

 Προσφορά από 100.001- 500.000 ευρώ – 

crowdfunding 

 Προσφορά από 500.001- 5.000.000 ευρώ – 

πληροφοριακό δελτίο 

 Προσφορά από 5.000.001 ευρώ – ενημερωτικό 

δελτίο  

 

III.7 Από το Donation Crowdfunding στο Equity Crowdfunding (συν) 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


