
 

Α. ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΕ ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ CROWFUNDING EΛΛΑΔΑ 

Το crowdfunding (χρηματοδότηςη από το πλήθοσ ή διαδικτυακή χρηματοδότηςη) αποτελεί 

ζνα ςφγχρονο εναλλακτικό εργαλείο χρηματοδότηςησ.  Υπάρχουν διάφοροι τφποι 

crowdfunding όπωσ το crowdfunding για δωρεζσ, το crowdfunding για επενδφςεισ και το 

crowdfunding για προαγορά προϊόντοσ (pre-sales). 

 jumpstartgreece.com 

 givejoy.gr 

 giveandfund.com 

 crowdpolicy.com 

 act4greece.gr 

 www.groopio.com 

 www.opencircleproject.com 

 https://www.facebook.com/vemagnet/ 

 https://www.facebook.com/winnersfund.eu/?ref=py_c 
 

Β.ΔΙΚΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ  

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ιδιϊτεσ επενδυτζσ που επενδφουν τα δικά τουσ χρήματα 

προςφζροντασ κατά βάςη την τεχνογνωςία τουσ κυρίωσ ςε πολφ μικρζσ, μικρζσ ή 

νεοςφςτατεσ εταιρείεσ, προςδοκϊντασ ςε υψηλζσ αποδόςεισ επενδφςεων ςε 

μεςοπρόθεςμο και μακροπρόθεςμο πλαίςιο.  

Στην Ελλάδα πρόςφατα νομοθετήθηκε το θεςμικό πλαίςιο εφαρμογήσ των 

επιχειρηματικϊν-επενδυτικϊν αγγζλων (Ν4712/2020) ενϊ δημοςιεφτηκε η ΚΥΑ 39937/ΦΕΚ 

B’ 1415/09.04.2021 «Όροι και προχποθζςεισ για τον χαρακτηριςμό φορολογοφμενου - 

φυςικοφ προςϊπου ωσ «επενδυτικοφ αγγζλου» (angel investor) ςε νεοφυή επιχείρηςη ή 

νεοφυείσ επιχειρήςεισ (startups) για την εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α’ 

167), όπωσ προςτζθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α’ 146)» 

 Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικϊν Αγγζλων (ΗΕΒΑΝ) https://www.heban.gr/622/ 

 Δίκτυο Επιχειρηματικϊν Αγγζλων του Εμπορικοφ και Βιομηχανικοφ Επιμελητηρίου 
Αθηνϊν (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.) www.businessangelsgreece.gr 

 https://angel.co/location/athens-greece 

 https://www.starttech.vc/blog/2015/starttech-ventures-introduces-its-side-car-angel-
group/ 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.jumpstartgreece.com/el/
https://givejoy.gr/
https://www.giveandfund.com/
https://www.crowdpolicy.com/
https://www.act4greece.gr/
http://www.groopio.com/
http://www.opencircleproject.com/
https://www.facebook.com/vemagnet/
https://www.facebook.com/winnersfund.eu/?ref=py_c
https://www.heban.gr/622/
http://www.businessangelsgreece.gr/
https://angel.co/location/athens-greece
https://www.starttech.vc/blog/2015/starttech-ventures-introduces-its-side-car-angel-group/
https://www.starttech.vc/blog/2015/starttech-ventures-introduces-its-side-car-angel-group/


Γ.ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΕΠΑΘΛΑ  

Κατά καιροφσ ανακοινϊνονται διαγωνιςμοί από Φορείσ, Εταιρείεσ που εδρεφουν ςτην 

Ελλάδα για τη χρηματοδότηςη κατά κανόνα νζων και καινοτόμων νεοφυϊν επιχειρήςεων. 

Οριςμζνοι διαγωνιςμοί διεξάγονται κάθε χρόνο ενϊ άλλοι είναι περιςταςιακοί. Οι 

παρακάτω πηγζσ αναφζρονται ςε οριςμζνουσ διαγωνιςμοφσ οι οποίοι διεξάγονται ςε 

ετήςια βάςη μζχρι ςήμερα.  

ELEVATE GREECE  https://elevategreece.gov.gr/el/ 
 

AEGEAN Startups  www.aegean-startups.gr 
 

Business Plan Competition of Anatolia School 
of Business (διαγωνιςμόσ Papajohn) 

https://www.act.edu/ 
 

Blue Growth Competition  www.bluegrowth.gr 
  

Business Talents  www.businesstalents.com  
 

Cleantech Open Global Ideas  http://industrydisruptors.org/index.php/competi
tions/cleantech-open-ideas#tab-id-1 
 

Hellenic Entrepreneurship Award  www.hellenicaward.com 
  

i-bank διαγωνιςμόσ Καινοτομίασ & 
Σεχνολογίασ  

www.nbg.gr/el/i-bank/i-bank-competition 
  

MITEF Greece Startup Competition  www.mitefgreece.org/en/mitef-greece-startup-
competition  
 

Stelios Award Young Entrepreneur of the Year 
– Greece  

https://stelios.org/awards/ 
 

Τποτροφίεσ Αγγελοποφλου CGIU  https://www.angelopouloscgiu.org/ 
  

Ennovation  www.ennovation.gr 
 

JA Start Up/ Junior Achievement Greece. http://senja.gr/ 
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