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Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

Ένα από τα πλέον επιτυχηµένα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 
& Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) είναι 
αναµφίβολα το Ταµείο 
Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 
(ΤΑΕΣΥΜ) ή αλλιώς EquiFund. 

Το EquiFund αποτελεί µια επενδυτική 
πλατφόρµα, η οποία διευκολύνει την 
πρόσβαση των νεοφυών και 
µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων 
σε κεφάλαια µέσω Ενδιάµεσων 
Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών (ΕΧΟ), 
οι οποίοι είναι επενδυτικοί οργανισµοί 
- εταιρείες επιχειρηµατικών  
συµµετοχών (Funds).  

Η πλατφόρµα του EquiFund χρηµατοδοτείται µε 200 
εκατ. € από το ΕΠΑνΕΚ, µε 60 εκατ. € από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (European Investment 
Fund/EIF), µε 32 εκατ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων - πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ - Junker Plan) και 
θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

Η διαχείριση του Equifund γίνεται από το EIF. 

Με την µόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, η 

πρωτοβουλία έχει ξεπεράσει τα  διαθέσιµων πόρων! 500 εκατ. €

200 εκατ. €
ΕΠΑνΕΚ 

60 εκατ. €
EIF

32 εκατ. €
EIB

θεσµικοί 
και ιδιώτες επενδυτές
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Οι διαθέσιµοι πόροι του EquiFund κατανέµονται σε τρία διαφορετικά 
παράθυρα εισόδου, όπου τα επενδυτικά funds δέχονται προτάσεις 
ανάλογα µε την ωριµότητα και το µέγεθος του επενδυτικού σχεδίου. 

Έως τον Σεπτέµβρη του 2021 έχουν χρηµατοδοτηθεί 115 επιχειρήσεις µε 211 εκατ. €, των οποίων τα 
107,2 εκατ. € είναι οι δηµόσιοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν 3.658 άτοµα, 
σηµαντικό ποσοστό εκ των οποίων διαθέτει υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία.

Παράθυρο Καινοτοµίας (Innovation window): Δραστηριοποιούνται 4 Funds µε δεσµεύσεις 
130,6 εκατ. € (εκ των οποίων 102,2 εκατ. € οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ) 

Παράθυρο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Early Stage window): Δραστηριοποιούνται 2 Funds 
µε δεσµεύσεις 82,1 εκατ. € (εκ των οποίων 35,8 εκατ. € οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ) 

Παράθυρο Ανάπτυξης (Growth window): 3 Funds µε δεσµεύσεις 288,1 εκατ. € (εκ των 
οποίων 52 εκατ. € οι πόροι του ΕΠΑνΕΚ).

115
επιχειρήσεις

211 
εκατ.€

χρηματοδότηση

3.658
εργαζόμενοι

Τα επενδυτικά σχέδια που υποστηρίζονται από το 
EquiFund χαρακτηρίζονται από την καινοτοµία 
και την υψηλή δυναµική ανάπτυξης. Πολλές από 
τις επιχειρήσεις που έχουν χρηµατοδοτηθεί από 
την πλατφόρµα αναδείχθηκαν ως ιδιαίτερα 
επιτυχηµένες επενδύσεις, οι οποίες 
προσέλκυσαν επιπρόσθετα κεφάλαια από 
έλληνες και ξένους ιδιώτες επενδυτές. 



Το EquiFund χαρακτηρίστηκε ως επιτυχηµένο εργαλείο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν το λόγο πραγµατοποίησε αφιερώµατα 
το 2019 και το 2020 το Fi-Compass, το οποίο αποτελεί την ειδική 
ενηµερωτική πλατφόρµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβάλλει 
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ένωσης. 
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Τα αποτελέσµατα που επέφερε το EquiFund 
δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις, ώστε να 
αποφασιστεί η συνέχιση του χρηµατοδοτικού 
εργαλείου και για το Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» 

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, 
πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.
Ώρες επίσκεψης κοινού: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 
10:00 π.μ. εως τις 2:00 μ.μ. (ισχύουν οι τρέχοντες υγειονομικοί 
κανόνες λόγω COVID19).

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό 
τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: infoepan@mou.gr 

www.antagonistikotita.gr, www.equifund.gr
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The EquiFund success story! 
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EquiFund is without a doubt one of the most successful funding tools of the Operational 

Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation (EPAnEK). 

EquiFund is an investment platform that facilitates access to capital, mainly for start-ups and 

SMEs, through Financial Intermediaries (FIs), which are investment organisations/funds.   

 

 

The EquiFund platform is financed with €200 million from EPAnEK, €60 million from the 

European Investment Fund (EIF), €32 million from the European Investment Bank - resources 

of the European fund for strategic investments (EFSI-Juncker Plan), and institutional and 

private investors. 

 

• Through leveraging of additional capital from institutional and private investors, the 

initiative has exceeded €500 million in available funds. 

EquiFund is managed by the EIF. 
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EquiFund’s available resources are distributed across three different windows, with 

investment funds accepting proposals based on the maturity and size of the investment plan. 

 

- Innovation window: 4 Funds are active, with €130.6 million in commitments (of 

which €102.2 million is EPAnEK resources) 

- Early Stage window: 2 Funds are active, with €82.1 million in commitments (of which 

€35.8 million is EPAnEK resources)  

- Growth window: 3 Funds with €288.1 million in commitments (of which €52 million 

is EPAnEK resources). 

 

• By September 2021, 115 enterprises were financed with €211 million, of which 

€107.2 million is public resources of EPAnEK. These enterprises employ 3,658 

people, a significant proportion of whom have a high level of training and know-how. 

- 115 enterprises  

- €211 million in financing 

- 3,658 employees  

 



The investment plans supported by EquiFund are characterised by innovation and high 

growth potential. Many of the enterprises that have been funded by the platform emerged 

as very successful investments that attracted additional funds from Greek and foreign private 

investors. 

 

Back cover  

EquiFund was described as a successful tool by the European Union. For this reason, Fi-

Compass – the European Commission’s platform for promoting the Union’s financing tools – 

did special features on EquiFund in 2019 and 2020. 

The results achieved by EquiFund created the conditions for a decision to continue the 

financial tool for the ‘Competitiveness 2021-2027’ Programme 

 

Contact – Information 

EPAnEK Managing Authority Information Office: 8 Dragatsaniou St.,  

Klathmonos Square, Athens. 

Opening hours: Monday through Friday from  

10:00 a.m. to 2:00 p.m. (current health rules apply due to COVID-19). 

 

Call us at 801 11 36 300 from a fixed-line telephone with a local charge, from 9:00 a.m. to 

4:30 p.m. 

 

Εmail: infoepan@mou.gr  

www.antagonistikotita.gr, www.equifund.gr 
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