
ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία ενός 
ισχυρού πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να αντιμετωπίσει 
προκλήσεις όπως η κρίση, η χρεωκοπία αλλά και η 2η ευκαιρία για μια νέα 
αρχή. Οι στόχοι της δράσης είναι εναρμονισμένοι με τις επιδιώξεις του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος COSME, οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας αλλά και της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα η δράση θα:

 ✓ προωθήσει αναπτυξιακές πολιτικές και θα υιοθετήσει καινοτόμα μέτρα 
σχετικά με την έγκαιρη προειδοποίηση, την χρεωκοπία και τη δεύτερη 
ευκαιρία, μέσω της εγκαθίδρυσης του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Έγκαιρης 
Προειδοποίησης, Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Δεύτερης Ευκαιρίας». Το 
Δίκτυο αυτό θα περιλαμβάνει θεσμικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταίρους, 
καθώς και εμπειρογνώμονες από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, 
το Δίκτυο θα συνεχίσει να υφίσταται ακόμα και μετά το 2019, όπου η  δράση 
θα έχει ολοκληρωθεί.

 ✓ εφαρμόσει μια δυναμική πολιτική βοήθειας των επιχειρηματιών, μέσω του 
εντοπισμού και της προσέλκυσης επιχειρήσεων σε δυσκολία. Η δράση θα 
αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό σύστημα και βάση δεδομένων 
για να εντοπίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που βρίσκονται σε δυσκολία, ενώ 
θα θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πιο πλήρους, διαδεδομένου 
και ισχυρού συστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει μελλοντικά (Σύστημα 
Έγκαιρης Προειδοποίησης νέας γενιάς)

 ✓ ενισχύσει επιχειρήσεις σε δυσκολία, μέσω μηχανισμών έγκαιρης 
προειδοποίησης και παροχής υπηρεσιών μέντορινγκ, κατάλληλα 
προσαρμοσμένων στην κάθε μία από τις τέσσερις χώρες – στόχους (Ελλάδα, 
Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία). Τα αποτελέσματα και η εμπειρία από τις τέσσερις 
χώρες θα αποτελέσουν την έμπνευση για την περαιτέρω υλοποίηση της 
δράσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται ο 
μηχανισμός να επεκταθεί και να εφαρμοστεί σε πέντε ακόμα χώρες (δεύτερο 
κύμα χωρών) καθώς, με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, θα δημιουργηθεί 
σχετική εργαλειοθήκη για οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυμήσει να εισέλθει 
στο μηχανισμό στήριξης (τρίτο κύμα χωρών).

FOR EARLY WARNING AND FOR SUPPORT 
TO ENTERPRISES AND SECOND STARTERS

The overall objective is to promote entrepreneurship and growth of SMEs 
across Europe. A key element is to create strong framework conditions for 
entrepreneurs and businesses across sectors that can help them face key 
challenges, including managing a crisis, dealing with bankruptcy and getting a 
second chance. This objective fully reflects the objectives of the COSME pro-
gramme related to the promotion of entrepreneurship and entrepreneurial 
culture in Europe. 

More specifically, the project will: 

 ✓ Promote policy development and implementation of innovative policy 
measures relating to bankruptcy and second chance across Europe by 
establishing a "European Network for Early Warning and for Support to 
Enterprises and Second Starters". The Network will include key organi-
sations, experts, policy makers and stakeholders from all 28 EU member 
states. Furthermore, the Network will be continued after the finalisation 
of the project in 2019. 

 ✓  Apply a proactive approach to helping entrepreneurs and company own-
ers by identifying and contacting companies in distress using the available 
means in the form of data bases and networks. It will also develop and 
test an innovative data-driven method to identifying companies in distress 
using machine learning and big data, which will set the future standard 
for identifying and helping companies in distress (Next Generation Early 
Warning). 

 ✓  Help companies in distress by setting up Early Warning mechanisms pro-
viding advisory and support services to companies in distress in four tar-
get countries. The results and learning points from the target countries 
(Greece, Italy, Poland, Spain) will be used for inspiration and in particular 
to promote and support the implementation of Early Warning mecha-
nisms in other European countries. More specifically, the project will help 
prepare and support the implementation of Early Warning mechanisms in 
up to five additional countries (2nd Wave) and make concepts, tools and 
services available to all other countries interested in establishing an Early 
Warning mechanism (3rd Wave). 
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